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Seuraajia ja seurauksia

Pääkirjoitus

Koulussa minulla oli pitkälti hyviä opettajia ja olin ai-
na hyvä oppilas lukuaineissa. Parhaani mukaan yritin
tunneilla kuunnella, ja ennen kaikkea ymmärtää, mikä
mekanismi opetettujen asioiden takana oli. Käytännös-
sä siis luonnontieteet olivat helppoja, mutta esimerkik-
si historia todella hankalaa, koska vaikka maailman ta-
pahtumat jotenkin loogisesti usein etenevätkin, vaikut-
tavat yksittäisten ihmisten ratkaisut paljon. Seuraus
tästä kaikesta (ja huolellisesti valituista ylioppilaskir-
joituksissa kirjoitettavista aineista) oli, että esimerkik-
si ylioppilaskokeisiin ei paljon tarvinnut päntätä. Tä-
mä olikin onnellista, sillä harjoitteluni oli ainakin välil-
lä melko pahasti hunningolla: pari viikkoa ennen pitkän
saksan kirjoituksia sain käsiini isäni kokoelman mate-
maattisia vitsejä. Sitä noin sadan A4-arkin englannin-
kielistä nippua selatessani eivät saksan eriävät yhdys-
verbit muuttuneet yhtään loogisemmiksi kuin mitä ne
aiemminkaan olivat olleet.

Tästä kaikesta huolimatta kuitenkin muistan, kuinka
useilla oppitunneilla otin tavoitteeksi onnistua olemaan
katsomatta kelloa edes minuutin ajan. Minulle on huo-
mautettu matematiikan tunnilla, että minun pitäisi lo-
pettaa laskeminen ja kuunnella teoriaa. Olisi ollut pal-
jon hauskempaa vain laskea omaan tahtiin, varsinkin
kun teorian jo osasin ja huitelin jossain 20-30 sivua
edempänä kirjan tehtävien kanssa (mistä opettaja oli
tietoinen). Yliopistossa olen virkannut matematiikan
luennoilla, jotta minulla olisi jotain muutakin tekemis-
tä kuin luennon seuraaminen. Olen myös nukahtanut
yliopistoluennolla ja olen lähes nukahtanut koulutun-
nilla. Olen nähnyt, kuinka huomattava prosentuaali-

nen osa yleisöstä nukkui maineikkaan matemaatikon
Heath-Brownin konferenssiesitelmän aikana Kanadas-
sa, vaikka esitelmässä esitettiin hyviä tuloksia ja vaikka
Heath-Brown on erinomaisen selkeä puhuja.

Keskittyminen on hankalaa. Helsingin yliopistolla pe-
dagogiikkaa opiskellessani törmäsin Juha Tainan kerää-
mään dataan, joka osoitti, että luentoa kuunnellessa
yleisö alkaa herpaantua hyvin nopeasti. Kolmen var-
tin luentoon todella keskittyminen vaikutti datan va-
lossa olevan melko mahdotonta. Aiheesta on tehty pal-
jon tutkimusta, ja melko kiistattomalta vaikuttaa, että
kovin kauan ei yleisö seuraa, mikäli opetus on luen-
nointia.

Nämä kaikki ajatukset tulevat mieleeni, kun seuraan
keskusteluja oppilas- ja opettajajohtoisesta opetukses-
ta. Oppilasjohtoisen opetuksen puolustajat argumen-
toivat, että oppilasjohtoisessa opetuksessa oppilas saa
apua siihen, mihin tarvitsee, sekä voi edetä omaan tah-
tiin, jolloin asia toivon mukaan menee perille. Opetta-
jajohtoisen opetuksen puolustajat taas pelkäävät hie-
man kärjistäen, että oppilasjohtoisessa opetuksessa
kaikki vetävät lonkkaa: opettaja ei opeta, koska op-
pilaat määräävät tahdin, ja oppilaat päättävät laisko-
tella.

Ymmärrän molempia puolia hyvin. Ymmärrän mai-
niosti, miten oppilasjohtoinen opetus suo täysin uusia
innovatiivisia tapoja opettajalle lintsata. Olen kuiten-
kin vahvasti sitä mieltä, että tämä pelko on aivan tur-
ha. Esimerkiksi luento-opetusta voi pitää myös erittäin
huonosti ja äärimmäisen vähällä panostuksella. Tie-
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dämme kaikki varmasti tyyppejä, jotka ovat valmistel-
leet opetukset 20 vuotta sitten ja sen jälkeen vetäneet
vain samat luennot joka ikinen vuosi sen jälkeen. Pel-
kään hieman, että tällöin opetuksen laatu ei ole ihan si-
tä, mitä sen toivoisi olevan. Ne jotka haluavat lintsata,
löytävät siihen keinot järjestelmästä huolimatta. Minä
ainakin haluan uskoa siihen, että suurin osa opettajista
haluaa hoitaa hommansa kunnolla.

Toinen asia on se, että mielestäni on älytöntä keskit-
tyä vain etsimään keinoja väärinkäyttää järjestelmää.
Riskien tiedostaminen on fiksua, mutta jos keskity-
tään vain riskeihin, jäävät mahdollisuudet huomioimat-
ta. Olin koulussa onnellisimmillani, kun saimme teh-
dä jotain itse, eikä tarvinnut kuunnella. Halusin ym-
märtää asioiden logiikan. Hyvät perustelut ja selityk-
set auttoivat, mutta yleensä asioita piti myös omassa
päässä järjestellä. Olen ollut lukuteoriasta kiinnostunut
16-vuotiaasta, mutta silti olen nukahtanut lukuteorian
luennoille. Olen tiennyt polvenkorkuisesta lähtien, että
haluan matemaatikoksi, mutta matematiikan luennoil-
la olen virkannut, jotta olen pystynyt paremmin seu-
raamaan luentoa. Koulussa olin keskimäärin hyvä oppi-
las, mutta huomattava määrä hyvin hankaliakin asioita
on tullut vastaan sekä koulussa että yliopistolla. Olen
usein kuunnellut toisen ihmisen selitystä jostain aihees-
ta kuvitellen ymmärtäväni kaiken, mutta todeten, että
itse en hahmottanutkaan oleellisia asioita, enkä osaa-
kaan käyttää teoriaa mihinkään. Yhteenvetona sanoi-
sin, että luennon seuraaminen on ollut sitä helpompaa,
mitä parempi olen aiheessa ollut ja mitä suurempi mo-
tivaatio minulla on ollut, mutta ei helppoa silloinkaan.
Jos edes toinen näistä on puuttunut, on seuraaminen
muuttunut mahdottomaksi.

Moni luettelemani asia ei ole tietenkään kiinni pelkäs-

tään opettaja- tai oppilasjohtoisuudesta, vaan monesta
muustakin asiasta, ennen kaikkea opetusmenetelmistä,
siitä ettei vain luennoida, vaan pistetään yleisö töihin
luokka-asteesta riippumatta. Periaatteessa koko puhe
oppilasjohtoisuudesta ja opettajajohtoisuudesta on tur-
haa. Kaiken opetuksen pitäisi aina lähteä liikkeelle op-
pilaiden tasosta. Tavoitteet voivat olla vaikka mitä,
mutta jos lähtökohtana ei ole todellinen taso, ovat seu-
raukset huonot. Menetelmien taas pitäisi olla sellaiset,
että yleisö pysyy hereillä ja sisäistää opetuksen pää-
pointit. Eräänä vuonna minulle osui englanninopetta-
ja, joka puhui meille englantia oleellisesti ottaen koko
ajan. Kaikki opetettiin englanniksi. Tämä oli minulle
sekä pelastus että katastrofi. Tämä oli pelastus, koska
tajusin, että en ymmärtänyt puhuttua englantia juuri
lainkaan. Olin paljon heikommalla tasolla kuin luokka-
kaverini, jotka olivat oppineet ymmärtämään englantia
televisiota katsomalla. Katastrofi tämä oli, koska seu-
rauksena minulta jäi isoilta osin ymmärtämättä koko-
naisen vuoden opetus: kielioppi, sanasto, aivan kaikki.
Vuoden puolivälissä tajusin, miten pahasti olin tippu-
massa kärryiltä, ja koko lopun peruskouluaikani tein ai-
van järkyttävän paljon töitä englannin eteen sekä pai-
katakseni aiemmat aukot että sen yhden vuoden aikana
muodostuneen jättiaukon. Jossittelu on turhaa, mutta
olen melko varma, että mikäli opetus olisi enemmän
lähtenyt oppilaiden tasosta liikkeelle ja huomioinut yk-
silöiden väliset erot, en tuohon pisteeseen olisi koskaan
joutunut. Olin onnekas: kyseessä oli vain yksi kouluaine
ja kyseessä oli aine, jossa vanhempani pystyivät autta-
maan. Muussa tapauksessa joutuisin varmaan nykyään
etsimään niitä harvoja matematiikan lehtiä, jotka ot-
tavat yhä vastaan artikkeleja myös saksaksi.

Anne-Maria Ernvall-Hytönen
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Ahven ja harmoninen kuvanpaikkaus

Samuli Siltanen
Helsingin yliopisto

Tässä on paras valokuva, jonka olen onnistunut otta-
maan isästäni:

Isä on hankala valokuvattava, koska hän ei koe oloaan
luontevaksi kameran edessä. Siksi olen erityisen iloinen
yllä olevasta otoksesta. Mutta kun siinä roikkuu tuo ty-
perä ahven! Mistä lie siihen tullutkaan, ei aavistusta-
kaan. Olisikohan tilannetta mahdollista korjata? Toisin
sanoen: miten poistaisin kalan kuvasta?

Mustavalkoinen digitaalinen valokuva koostuu neliön
muotoisista kuva-alkioista eli pikseleistä. Jokainen pik-
seli on väritetty yhdellä harmaan sävyllä. Tietokonees-

sa kuva esitetään lukuruudukkona, jossa 0 tarkoittaa
mustaa, 255 valkoista ja kokonaisluvut nollan ja 255
välissä kuvaavat harmaan eri sävyjä.1 Digitaalinen ku-
vankäsittely on pohjimmiltaan matematiikkaa: kuvan
kohentaminen tehdään muuttamalla lukuja.

Minun on siis valittava jotkut muut luvut ahvenen pai-
kalle kuvaan. Millä periaatteella sen tekisin? Voisin yk-
sinkertaisesti valita suorakaiteen muotoisen alueen ka-
lan ympäriltä ja laittaa luvun 255 jokaiseen pikseliin
alueen sisällä. Silloin kuva näyttäisi tältä:

Lopputulos on huono, koska kuvasta näkee liian selväs-
1Näin siis kahdeksanbittisille kuville, joissa mahdollisia harmaasävyjä on 28 = 256. Hienojen kameroiden tarjoamissa RAW-

tiedostoissa sävyjä on enemmän, esimerkiksi 212 = 4096. Värikuvat puolestaan koostuvat punaisesta, vihreästä ja sinisestä värika-
navasta, joista kukin on mustavalkokuvan tapainen lukuruudukko.
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ti, että sitä on muokattu.

Kokeilen huomaamattomampaa tapaa täyttää tuo suo-
rakaide, joka sisältää ahvenen. Pyrin välttämään häi-
ritseviä rakenteita pakottamalla vierekkäisten pikselien
harmaasävyt niin lähelle toisiaan kuin mahdollista. Se-
litän tämän lähestymistavan ensin yksinkertaisille ta-
pauksille, joissa on vain yksi, kaksi tai 12 pikseliä muo-
kattavana.

Jos haluan muuttaa vain yhden pikselin, tehtävä on
helppo. Annan tuntemattomalle pikseliarvolle nimek-
si x1 ja oletan esimerkin vuoksi, että täydennettävän
pikselin naapureina ovat nämä luvut:

100

20 x1 0

100

Keskimmäisen pikselin lukuarvo eroaa naapureistaan
vähiten silloin, kun sijoitamme siihen keskiarvon eli
x1 = (100 + 0 + 100 + 20)/4 = 220/4 = 55.

Jos täydennettäviä pikseleitä on kaksi, kuvio on tällai-
nen:

100 100

20 x1 x2 0

100 100

Kummankin tuntemattoman luvun x1 ja x2 tulisi olla
keskiarvo neljästä naapuristaan. Saan yhtälöparin:

x1 = (100 + x2 + 100 + 20)/4,
x2 = (100 + 0 + 100 + x1)/4.

Sieventämällä päädyn muotoon

4x1 − x2 = 220,
x1 − 4x2 = −200.

Kerron alemman yhtälön luvulla −4 ja lisään yhtälöt
toisiinsa:

4x1 − x2 = 220
−4x1 + 16x2 = 800

15x2 = 1020

Nyt 15x2 = 1020 antaa x2 = 1020/15 = 68. Sijoitan
arvon x2 = 68 yhtälöön x1 − 4x2 = −200, jolloin saan
x1 − 4 · 68 = −200 eli x1 = −200 + 272 = 72. Kahden
pikselin pulman ratkaisu on siis

100 100

20 72 68 0

100 100

Yhden ja kahden pikselin tilanteet ovat helppoja, mut-
ta niillä voin peittää vain pienen osan valokuvasta. Ko-
konainen ahven vaatii paljon enemmän pikseleitä. Täs-
sä pikseliruudukossa on sentään jo kolme riviä ja neljä
saraketta, vaikkei senkään alle vielä kala mahdu:

100 100 100 100

20 x3 x6 x9 x12 0

20 x2 x5 x8 x11 0

20 x1 x4 x7 x10 0

100 100 100 100

Nyt tuntemattomia pikseliarvoja on peräti 12 kappa-
letta. Jälleen harmaasävyn x1 tulisi olla keskiarvo naa-
pureistaan:

x2

20 x1 x4

100

Saan yhtälön x1 = (x2+x4+100+20)/4, josta sieventä-
mällä 4x1−x2−x4 = 120. Tuntemattoman pikseliarvon
x2 pitää myöskin olla keskiarvo naapureistaan:

x3

20 x2 x5

x1
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Tästä saan yhtälön x2 = (x1 +x3 +x5 + 20)/4, ja edel-
leen −x1 + 4x2−x3−x5 = 20. Jokaiselle 12 tuntemat-
tomalle syntyy näin oma yhtälönsä:

4x1 − x2 − x4 = 120
−x1 + 4x2 − x3 − x5 = 20

−x2 + 4x3 − x6 = 120
−x1 + 4x4 − x5 − x7 = 100

−x2 − x4 + 4x5 − x6 − x8 = 0
−x3 − x5 + 4x6 − x9 = 100
−x4 + 4x7 − x8 − x10 = 100

−x5 − x7 + 4x8 − x9 − x11 = 0
−x6 − x8 + 4x9 − x12 = 100
−x7 + 4x10 − x11 = 100

−x8 − x10 + 4x11 − x12 = 0
−x9 − x11 + 4x12 = 100

Tämä näyttää jo hengästyttävältä verrattuna kahden
pikselin yhtälöpariin. Toki voisin ratkaista tämän sa-
maan malliin kertomalla yhtälöitä sopivilla luvuilla, li-
säämällä niitä toisiinsa ja näin poistamalla muuttujia
yksi kerrallaan. Sellainen ei kuitenkaan ole nykyaikai-
sen ihmisen touhua, koska tietokone on keksitty. Kir-
joitan yhtälöryhmän matriisimuotoon ja käytän kään-
teismatriisia Matlab-ohjelmassa. Tässä ratkaisu tasa-
lukuihin pyöristettyinä pikseliarvoina:

100 100 100 100

20 62 76 74 54 0

20 53 67 64 43 0

20 62 76 74 54 0

100 100 100 100

Nyt olen valmis poistamaan ahvenen. Tässä osakuva
ennen ja jälkeen yhtälöryhmän ratkaisemisen; lukujen
sijasta näytän harmaasävyt:

Kalan sisältävässä osakuvassa on 400 riviä ja 800 sa-
raketta, joten ratkaistavia yhtälöitä syntyy 400×800 =
320 000. Kannettavalta tietokoneeltani kului yhtälöryh-
män ratkaisemiseen runsaat kaksi minuuttia (käyttäen
iteratiivista GMRES-menetelmää, koska käänteismat-
riisin laskeminen veisi koneen kaiken muistin).

Vastaavalla tempulla saamme poistettua kuvasta myös
ahventa kannattelevat narut, jolloin lopputulos on täl-
lainen:

Vaikka kuvassa edelleen näkyy muokkauksen merkke-
jä, keskiarvotemppu kyllä peittoaa tuon aikaisemman
valkoisen lätkän.

Esittelemäni tekniikka on nimeltään harmoninen ku-
vanpaikkaus. Jos antaa pikselien koon pienentyä aivan
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pistemäiseksi, rajatapauksena syntyy Poissonin yhtälö
∂2u(x, y)
∂x2 + ∂2u(x, y)

∂y2 = 0 suorakaiteen sisällä,
u = f suorakaiteen reunalla.

Tämän osittaisdifferentiaaliyhtälön keksi ranskalainen
matemaatikko Siméon Denis Poisson (1781–1840). On

aivan sattumaa, että hänen nimensä suomeksi käännet-
tynä on professori Kala.

Lisämateriaalia aiheesta videomuodossa:

• https://www.youtube.com/watch?v=Mge0jjA2xxw

• https://www.youtube.com/watch?v=kfGcwrx_
sI0&t=132s

Solmun matematiikkadiplomit

Solmun matematiikkadiplomit I–X tehtävineen ovat tulostettavissa osoitteessa

matematiikkalehtisolmu.fi/diplomi.html

Alimmat tasot ovat koulun alkuun, ylimmissä riittää pohtimista lukiolaisillekin.

Opettajille lähetetään pyynnöstä vastaukset koulun sähköpostiin. Pyynnön voi
lähettää osoitteeseen

juha piste ruokolainen at yahoo piste com

Ym. verkko-osoitteessa on diplomitehtäville oheislukemistoa, joka varmasti kiinnostaa
muitakin kuin diplomien tekijöitä:

Kombinaatio-oppia
Lukujärjestelmistä
Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat?
Murtolukujen laskutoimituksia
Negatiivisista luvuista
Hiukan osittelulaista
Lausekkeet, kaavat ja yhtälöt
Äärettömistä joukoista
Erkki Luoma-aho: Matematiikan peruskäsitteiden historia
Funktiosta
Gaussin jalanjäljissä
K. Väisälä: Algebra
Yläkoulun geometriaa
Geometrisen todistamisen harjoitus
K. Väisälä: Geometria
Lukuteorian diplomitehtävät

https://www.youtube.com/watch?v=Mge0jjA2xxw
https://www.youtube.com/watch?v=kfGcwrx_sI0&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=kfGcwrx_sI0&t=132s
http://matematiikkalehtisolmu.fi/diplomi.html
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Virheellisiä todistuksia

Neea Palojärvi
Åbo Akademi

Matematiikassa laskuja tai todistuksia pohtiessa on ol-
tava tarkkana, ettei tee virheitä. Toisinaan virheet ovat
sen verran ilmiselviä, että on helppo huomata jonkin
kohdan olevan pielessä. Virheet voivat myös johtaa jär-
jettömiin tai hauskoihin tuloksiin, joita voi olla mielen-
kiintoista lukea. Tällaisia todistuksia on kerätty esimer-
kiksi kirjaan [2] sekä verkkosivulle [3], [4] ja [5]. Täs-
sä kirjoituksessa esitellään muutamia virheellisiä todis-
tuksia mielenkiintoisine tuloksineen. Teksti perustuu
edellä mainittuihin lähteisiin.

2 = 1

Ensimmäiseksi ”osoitetaan”, että 2 = 1. Tarkastellaan
reaalilukuja a ja b sekä oletetaan, että a = b. Tavoit-
teena on osoittaa, että tästä oletuksesta seuraa väite
2 = 1. Tarkastellaan yhtälöä a = b. Tällöin myös

a2 = ab.

Yhtälön molemmilta puolilta voidaan vähentää luku b2

eli saadaan
a2 − b2 = ab− b2.

Molemmat puolet voidaan jakaa tekijöihin, jolloin saa-
daan

(a− b)(a+ b) = (a− b)b.

Jaetaan luku a − b pois yhtälön molemmilta puolilta.
Siis

a+ b = b.

Koska a = b, niin 2b = b. Voidaan jakaa luku b pois
yhtälön molemmilta puolilta ja saadaan 2 = 1. Mut-
ta tämähän on mahdotonta! Mikä todistuksessa meni
pieleen?

Tarkastellaan todistusta. Selvästi voidaan valita luvut
a ja b niin, että a = b; esimerkiksi voidaan valita, että
a = b = 1. Myös päätelmät a2 = ab, a2 − b2 = ab− b2

ja (a − b)(a + b) = (a − b)b ovat aivan päteviä. On-
gelmia tulee, kun jaetaan luvuilla a − b ja b. Nimit-
täin, koska a = b, niin a − b = 0. Tällöin siis yhtälö
(a − b)(a + b) = (a − b)b on 0 = 0, mikä pitää paik-
kansa. Kuitenkaan ei välttämättä ole voimassa, että
a + b = b, sillä mikä tahansa luku kerrottuna nollalla
tuottaa tulokseksi nollan. Näin ollen ei voida päätellä,
että a + b = b. Samoin yhtälöstä 2b = b ei voida pää-
tellä, että 2 = 1, vaan on oltava 2 = 1 tai b = 0. On
oltava tarkkana päätelmien teossa, kun jaetaan yhtälön
molemmilta puolilta luku pois!

Yksi euro on kymmenen senttiä

Olisi kätevää, jos yksi euro olisi sekä kymmenen että sa-
ta senttiä. Kaupasta voisi ostaa euron jäätelön vain yh-
dellä kymmensenttisellä, myydä sen kymmenellä kym-
mensenttisellä eteenpäin ja saadulla rahalla sitten os-
taa vaikka kymmenen jäätelöä! Seuraavissa laskuissa
todetaankin, että tämä olisi mahdollista.
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Tunnetusti yksi euro vastaa sataa senttiä eli

1 e = 100 snt.

Yhtälö voidaan jakaa puolittain luvulla 100, jolloin saa-
daan

1
100 e = 1 snt.

Otetaan puolittain neliöjuuri ja saadaan, että√
1

100 e =
√

1 snt.

Lasketaan neliöjuuret ja saadaan

1
10 e = 1 snt.

Siis on voimassa

1 e = 10 snt.

Vaikka olisikin mukava pystyä säästämään rahaa totea-
malla, että yksi euro on vain kymmenen senttiä, niin
valitettavasti todistuksessa on virhe. Neliöjuurta otet-
taessa nimittäin ei oteta lainkaan huomioon lukujen
yksiköitä. Kohta

√
1

100 e =
√

1 snt ei ole tosi. Lukujen
yksiköt on siis hyvä huomioida yhtälöjä ratkaistaessa.

Kaikki koirat ovat samanvärisiä

Koiriahan näkyy ulkona monenvärisinä – on valkoisia,
mustia, ruskeita ja monen muun värisiä koiria. Seuraa-
va todistus kuitenkin osoittaa, että nämä näköhavain-
not ovat olleet vain harhaa ja oikeasti kaikki koirat ovat
samanvärisiä.

Tarkastellaan ensin yhtä koiraa. Sehän on selvästi sa-
manvärinen itsensä kanssa, joten yhden koiran joukos-
sa pätee, että kaikki koirat ovat samanvärisiä. Olete-
taan, että n kappaletta koiria ovat samanvärisiä. To-
distetaan, että tällöin n + 1 koiraa ovat samanvärisiä.
Tarkastellaan n+1 koiran joukkoa. Tästä joukosta voi-
daan poistaa yksi koira ja jäljelle jää n koiraa. Oletuk-
sen mukaan nämä n koiraa ovat samanvärisiä. Palaute-
taan poistettu koira alkuperäiseen joukkoon ja poiste-
taan jokin muu koira joukosta. Jälleen jäljelle jää n koi-
raa ja näiden on oltava keskenään samanvärisiä. Mutta
nyt joukosta poistettujen koirienkin on oltava samanvä-
risiä ja täten kaikkien n+ 1 koiran on oltava samanvä-
risiä. Tästä taas seuraa, että kaikkien koirien on oltava
samanvärisiä!

Tässä ”todistuksessa” on oleellista huomata, mitä omi-
naisuuksia luku n voi toteuttaa. Aluksi on todettu, että
yksi koira on itsensä kanssa samanvärinen ja toisaalta
voidaan todeta, että nollan koiran joukossa kaikki koi-
rat ovat samanvärisiä. Tätä suuremmista koiramääristä
ei tiedetä vielä mitään, kun tarkastellaan n+ 1 koiraa.

Kuitenkin todistuksessa oletetaan, että n+ 1 ≥ 3. Ha-
vaitaan, että ongelmia aiheutuu, kun n + 1 = 2. Yllä
olevassa ”todistuksessa” ensin poistetaan joukosta yksi
koira ja jäljelle jäänyt koira on tietenkin itsensä kans-
sa samanvärinen. Poistettu koira palautetaan joukkoon
ja toinen koira poistetaan joukosta. Edelleen joukkoon
jäänyt koira on itsensä kanssa samanvärinen, mutta ei
välttämättä samanvärinen kuin poistettu koira. Näin
ollen yllä olevaa päättelyä ei voida tehdä kaikilla mah-
dollisilla luvun n+1 arvoilla. Selvästikään kaksi satun-
naisesti valittua koiraa eivät välttämättä ole samanvä-
riset!

Pythagoraan lause

Aina virheelliset päätelmät eivät johda väärään lop-
putulokseen. Tunnetusti Pythagoraan lauseen mukaan
suorakulmaisen kolmion kateettien neliöiden summa on
hypotenuusan neliö. Tämän lauseen todistuksiin voi tu-
tustua esimerkiksi Solmun vanhan kirjoituksen avulla
[1]. Alla on yksi virheellinen todistus väitteelle.

A D B

C

Tarkastellaan kolmiota 4ABC, missä ∠ACB = 90◦.
Olkoon D sivun AB piste, jolle ∠CDA = 90◦. Olete-
taan nyt, että Pythagoraan lause on voimassa. Tällöin

AB2 = AC2 +BC2,

AC2 = AD2 + CD2

ja

BC2 = BD2 + CD2.

Sijoitetaan ylimpään yhtälöön kahdesta alemmasta
saadut lausekkeet luvuille AC2 ja BC2. Täten

AB2 = AD2 + 2CD2 +BD2.

Lisäksi kolmiot 4ADC ja 4DBC ovat yhdenmuo-
toiset, koska ∠CDA = 90◦ = ∠BDC ja ∠CAD =
∠DCB. Täten CD

BD = AD
CD eli CD2 = AD · BD. Siis

saadaan, että

AB2 = AD2 + 2AD ·BD +BD2.

Tämä sievenee muotoon AB = AD + BD. Tämä on
selvästi tosi, joten alkuperäinen väite on tosi.

Mikä edellisessä ”todistuksessa” sitten meni vikaan?
Heti todistuksen alussa oletettiin, että Pythagoraan
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lause pitää paikkansa ja koska tästä seurasi tosi pää-
telmä, niin pääteltiin, että alkuperäisen oletuksen on
oltava tosi. Tällainen päättely ei ole pätevää. Pohdi-
taan tätä toisen esimerkin avulla. Tarkastellaan tilan-
netta, jossa kirjasto on aivan kodin vieressä. Nyt kir-
jastoon pääsee nopeammin kävellen kuin autolla. ”To-
distetaan”, selvästi väärä väite, että kaikkialle pääsee
nopeammin kävellen kuin autolla. Oletetaan ensin, että
näin tosiaan on. Täten myös tilanteessa, jossa kirjasto
on aivan kodin naapurissa, pääsee kirjastoon nopeam-
min kävellen kuin autolla. Tämä on alussa todetun no-
jalla totta. Näin ollen Pythagoraan lauseen todistukses-
sa tehdyn päättelyn nojalla myös väitteen, että kaik-
kialle pääsee nopeammin kävellen kuin autolla, on ol-
tava tosi. Tämä ei selvästikään ole totta! Aina ei siis
voi päätellä, että alkuperäinen oletus olisi tosi, vaikka
siitä seuraisikin tosia asioita.

Lukijalle pohdittavaa

Seuraavista ”todistuksista” voi itse yrittää löytää vi-
heen tai virheet. Hauskoja ratkaisuhetkiä!

1. Seuraavien laskujen perusteella 64
16 = 4: Kirjoitetaan

ensin luku 64
16 muodossa 6 4

1 6 . Supistetaan luvut 6 pois
ja saadaan 6 4

1 6 = 4
1 = 4.

2. ”Osoitetaan”, että 1 = 0: Olkoon n reaaliluku. Täl-
löin

(n+ 1)2 = n2 + 2n+ 1.
Yhtälön molemmilta puolilta voidaan vähentää luku
2n+ 1 + n(2n+ 1), jolloin saadaan

(n+ 1)2 − (2n+ 1)− n(2n+ 1) = n2 − n(2n+ 1).

Tämä yhtälö voidaan kirjoittaa muodossa

(n+ 1)2 − (n+ 1)(2n+ 1) = n2 − n(2n+ 1).

Lisätään yhtälön molemmille puolille luku (2n+1)2

4 , jol-
loin saadaan

(n+ 1)2 − (n+ 1)(2n+ 1) + (2n+ 1)2

4

= n2 − n(2n+ 1) + (2n+ 1)2

4 .

Huomataan, että molemmilla puolilla on binomin neliö
ja saadaan(

(n+ 1)− 2n+ 1
2

)2
=
(
n− 2n+ 1

2

)2
.

Otetaan neliöjuuri puolittain ja täten

(n+ 1)− 2n+ 1
2 = n− 2n+ 1

2 .

Yhtälön molemmille puolille voidaan lisätä luku −n+
2n+1

2 ja saadaan
1 = 0.

3. Luku 1 on pienin positiivinen reaaliluku: Olkoon x
pienin positiivinen reaaliluku. Koska x2 on myös po-
sitiivinen reaaliluku, niin sen on oltava suurempi tai
yhtä suuri kuin luku x. Siis x2 ≥ x ja voidaan vähen-
tää yhtälön molemmilta puolilta luku x. Saadaan, että
x(x − 1) ≥ 0. Siis x ≥ 1. Täten pienin positiivinen
reaaliluku on 1.
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Kirja-arvio: Lukion yhteisen matematiikan kurssin
oppikirjoja

Matti Lehtinen

Hanna Halinen, Markus Hähkiöniemi, Satu Juha-
la, Sampsa Kurvinen, Sari Louhikallio-Fomin, Erk-
ki Luoma-Aho, Jukka Ottelin, Kati Parmanen, Terhi
Raittila, Tommi Tauriainen, Tommi Tikka, Sari Valli-
neva: Otavan matematiikka MAY1. Luvut ja lu-
kujonot. 168 s. Otava 2016. Markku Ekonen, Sanna
Hassinen, Paavo Heiskanen, Katariina Hemmo, Päivi
Kaakinen, Jorma Tahvanainen, Timo Taskinen: Yh-
teinen tekijä. Lukion matematiikka 1. 228 s. Sa-
noma Pro 2016. Molempien kirjojen hinta eri verkko-
kaupoissa 16,95–22 euroa.

Kymmenisen vuotta sitten tarkastelin Solmussa lukion
pitkän matematiikan oppikirjoja matemaatikon silmin.
Toiveeni oli herättää keskusteluakin näistä opetuksen
keskeisistä työkaluista, joiden julkinen esittely ja ar-
viointi oli mielestäni suotta jäänyt unohduksiin. Epä-
onnistuin: sain vain yhden kommentin, senkin kustan-

nustoimittajalta. Silloin kilpailevia kirjasarjoja oli usei-
ta, mutta kustannustoiminta on nyttemmin keskitty-
nyt. Uusien, vuonna 2016 käyttöön tulleiden opetus-
suunnitelmien mukaisia oppikirjasarjoja näyttävät jul-
kaisevan vain Otava ja Sanoma Pro.

Kurssi MAY1 on pakollinen sekä pitkän että lyhyen
oppimäärän suorittaville. Filosofia lienee se, että yhtei-
nen kurssi siirtää opiskelijan valintaa eritasoisten op-
pimäärien välillä hiukan myöhempään ja ehkä sitten
hiukan kasvattaa pitkän oppimäärän valitsevien osuut-
ta. Varsin ilahduttava on opetussuunnitelmassa ilmais-
tu tavoite herättää opiskelijan kiinnostus matematiik-
kaan mm. ”tutustuttamalla hänet – – matematiikan ai-
nutlaatuiseen ja kiehtovaan olemukseen tieteenalana”.

Kirjat päällisin puolin

Kirjasarjan nimen on oltava iskevä mutta myös jo-
tenkin matematiikan sisältöä välittävä nimi. Sanoma
käyttää monitulkintaista nimeä Tekijä ja erottaa vain
alaotsikolla lyhyen ja pitkän matematiikan. Otava on
nimennyt sarjansa jotenkin käänteisesti Juureksi (pit-
kä) ja Huipuksi (lyhyt). Sanoma on nyt voinut ottaa
yhteisen kurssin kirjan nimeksi Yhteinen tekijä. Ota-
va näyttää kiireen synnyttämältä: kirja on saanut ni-
mekseen kurssin nimilyhenteen MAY1, varustettuna
alaotsikolla Luvut ja lukujonot.

Kustantajia ei ole pelottanut kansanviisaus, joka väit-
tää sopan laadun ja kokkien määrän olevan kääntäen
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verrannollisia. Yhteisessä tekijässä on seitsemän kir-
joittajaa, MAY1:ssä peräti 12. Nimisivujen kääntöpuo-
lilta voi vielä lukea, että Yhteistä tekijää on ollut tekni-
sesti avustamassa kymmenen eri toimittajaa, MAY1:tä
kahdeksan. Ilmeisesti kirjasarjojen haarautuminen yh-
teisen kurssin jälkeen selittää osaltaan suurta tekijä-
määrää. Arkijärki sanoo, että näin isot ryhmät voivat
toimia vain jotenkin strukturoituina. Lieneekö tekijä-
ryhmillä ollut johtajaa tai johtoryhmää, kirjoilla pää-
toimittajaa?

Molemmat kirjat ovat ulkomitoiltaan samat, Yhteinen
tekijä suuremman sivumääränsä vuoksi reilusti pai-
navampi. Leveähköjä marginaalejaan Yhteinen tekijä
käyttää harjoitustehtävien ja esimerkkien reaalisisäl-
töön liittyvien pikku kuvien (kun harjoitustehtävä kos-
kee taksikyydin hintaa, marginaalissa on kuva taksin
katolla vilkkuvasta kilvestä) lisäksi pieniin tietolaatik-
koihin, joita on toista sataa. MAY1 sirottelee vastaa-
vanlaisia laatikoita tekstin sekaan. Niitä on vähemmän,
alle 40. Molemmissa kirjoissa on asiahakemisto. Yhtei-
sessä tekijässä hakusanoja on 78, MAY1:ssä 43.

Kumpikin kirja seuraa matematiikan oppikirjoihin pe-
siytynyttä käytäntöä, jonka mukaan kielen säännöt ei-
vät kaikin osin niitä koske. Välimerkkejä käytetään
säästellen, peräkkäiset sievennysvaiheet kirjoitetaan
ikään kuin taululle ja niitä koskevat kommentit erilli-
siksi marginaaliin tai tietolaatikkoihin. Kyllä matema-
tiikkaa voisi yhä kirjoittaa niin kuin juoksevaa tekstiä,
kaavat lauseenjäseninä. Taululle kirjoittavakin yleen-
sä ja toivottavasti säestää tuotostaan puheella, jonka
osaa on se kaavamuotoinen teksti. Äidinkielen taidon
rapautumisesta on moni huolissaan. Myös matematii-
kan kirjojen omalaatuinen ”suomi” on huolenaihe.

Yhteinen tekijä jakautuu viiteen päälukuun, 16 alalu-
kuun ja 36 ala-alalukuun. MAY1:n jaottelu on vain
kaksiportainen: kuusi päälukua ja 14 alalukua. Teks-
tissä käsiteltyjä esimerkkejä on Yhteisessä tekijässä
72, MAY1:ssä 51. Tekstiin liittyviä harjoitustehtäviä
on molemmissa kirjoissa likimain yhtä monta, noin
360. MAY1 luokittelee tehtävänsä kolmeen kategori-
aan, ”luo perusta”, ”vahvista osaamista” ja ”syvennä
ymmärrystä”. Noin puolet tehtävistä kuuluu keskim-
mäiseen osastoon, viimeiseen hiukan enemmän kuin
ensimmäiseen. Yhteinen tekijä tyytyy kahteen tasoon,
”perustehtävät”, lähes kaksi kolmasosaa kaikista, ja
”syventävät tehtävät”. Molempien kirjojen lopussa on
lisäksi useita kymmeniä kertaustehtäviä. Yhteinen teki-
jä osoittaa usean harjoitustehtävän kohdalla eksplisiit-
tisesti, minkä tekstissä olevan esimerkin mukaan rat-
kaisu syntyy.

Useimmat tehtävät tuottavat vastauksekseen luvun tai
lausekkeen, ja kaikkiin tällaisiin tehtäviin kummassa-
kin kirjassa on vastaus. Sen sijaan niihin harvoihin teh-
täviin, joissa opiskelijan olisi jotain pääteltävä, ei rat-
kaisuja ole. Antaako tämä hiljaisen viestin siitä, että

tällaiset tehtävät ovat vähemmän tärkeitä? MAY1 an-
taa myös osaan tehtävistä ratkaisuvihjeitä. Satunnai-
sesti tarkastamani vastaukset näyttivät yleensä olevan
oikein. MAY1:n tehtävään 277 on ilmeisesti painovirhe
tuottanut virheellisen vastauksen.

Otava näyttää ottaneen Sanomaa vakavammin puheet
digiloikasta. Monia MAY1:n sivuja koristaa merkki,
joka kertoo Otavan verkkosivujen kautta löytyvästä
”appletista” (olisiko se suomeksi sovelle?). Nämä ovat
usein Geogebra-ohjelmalla tuotettuja, käsitteitä sel-
ventämään tarkoitettuja pikkuohjelmia. Kaikki ei mene
kuin Strömsössä. Esimerkiksi sivulla 122 viitataan ym-
pyrän pinta-alaa A = A(r) säteen r funktiona demon-
stroivaan applettiin, jolla onnistuin tuottamaan parin
r = 1, A = 2,9! Yhteinen tekijä puolestaan käyttää
värikoodeja ja merkkejä osoittamaan, milloin tehtävä
on tarkoitettu ilman apuvälineitä ratkaistavaksi. Myös
tekstin esimerkit on varustettu symbolein, jotka viit-
taavat laskulaitteen käyttöön tai käyttämättömyyteen.
Tällainen merkintä on noin 200 harjoitustehtävässä.
MAY1 tyytyy kertomaan tehtävän tekstissä, toivooko
se suoritusta ilman elektroniikan tukea.

Opetussuunnitelmasta oppikirjaksi

Opetussuunnitelman mukaan lukion matematiikan
aloituskurssin tehtävänä on herättää opiskelijan kiin-
nostus matematiikkaa kohtaan, paitsi kertomalla mate-
matiikan omasta olemuksesta, myös ja etusijaisesti ”tu-
tustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen merki-
tykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle”. Yhteinen tekijä on
ottanut tämän huomioon laittamalla heti kirjan alkuun
11 etunimellä mainitun eri aloilla toimivan henkilön
(seitsemän miestä ja neljä naista) lyhyet kertomukset
siitä, mihin he tarvitsevat matematiikkaa. Useimmil-
le tuntuu syntyvän talousasioihin liittyvän laskemisen
tarvetta.

Opetussuunnitelma paaluttaa kurssin sisällön kahdek-
sankohtaisella luettelolla. Ensimmäinen kohta on reaa-
liluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta. Yh-
teinen tekijä on muodostanut näistä kirjan kolme en-
simmäistä päälukua, Luvut ja laskutoimitukset, Po-
tenssi ja Prosenttilasku, yhteensä 88 sivua eli melko
tasan puolet kirjan sisältösivuista. MAY1 puolestaan
jakaa tämän tiedon ensimmäiseen lukuun Luvut ja lu-
kualueet ja kolmannen luvun Prosentti ja geometri-
nen lukujono alkuun, yhteensä 37 sivulle. Määrä kat-
taa noin neljänneksen kirjan sisällöstä. Yhteisen teki-
jän melko laajasti käsittelemät aiheet kuten ensimmäi-
sen asteen yhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen ja ko-
konaislukupotenssien laskusäännöt MAY1 kuittaa yh-
dellä sivulla olevalla luettelolla tarvittaessa kerrattavis-
ta asioista. Etenkin MAY1 käyttää erityistä huomiota
kiinnittämättä monia käsitteitä, joiden määrittelyä ja
tarkempaa rajausta saattaisi kaivata. Tällaisia ovat esi-
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merkiksi tekijä, lukusuora, etäisyys, erotus, etumerkki,
supistaminen, keskiarvo, sekaluku ja neliöjuurimerkki.

Toinen opetussuunnitelman sisältökohta on funktio,
kuvaajan piirto ja tulkinta. Yhteinen tekijä on tälle
aiheelle omistanut neljännen pääluvun, MAY1 puoles-
taan jättää aiheen viimeiseen lukuunsa. Yhteinen te-
kijä esittelee funktion ensin koneena, joka valmistaa
luvuista toisia lukuja ja siirtyy sitten määrittelemään
funktion sääntönä, joka liittää määrittelyjoukon lukui-
hin lukuja. MAY1 ei kerro mitään määrittelyjoukos-
ta: sen funktio on sääntö, joka ilmaisee, miten lähtöar-
vosta saadaan loppuarvo. Lähtöarvo ja loppuarvo jää-
vät määrittelemättömiksi. Funktion kuvaajan tulkin-
ta on kummankin kirjan mukaan sen ymmärtämistä,
milloin funktion arvot ovat positiivisia, nollia tai nega-
tiivisia. Sen yksinkertaisen havainnon, että kuvaajasta
saattaa nähdä funktion kasvu- tai vähenemisominai-
suuksia, kumpikin kirja jättää tuonnemmaksi.

Opetussuunnitelman kolmas, neljäs, viides ja kahdek-
sas sisältökohta ovat lukujono, rekursiivinen lukujono,
aritmeettinen jono ja summa sekä geometrinen jono ja
summa. Tässä näyttää tehdyn periaatteellinen muutos
entiseen: edellisissä opetussuunnitelmissa lukujonot tu-
livat vastaan pitkän matematiikan kurssissa 9, Trigo-
nometriset funktiot ja lukujonot. Muutoksen tarkoitus
on saattanut olla pitkän matematiikan ”mainostami-
nen” valinnastaan epävarmoille oppilaille. ”Liian vai-
keuden” välttäminen on ilmeisesti vienyt siihen, että
lukujonojen käsittelyn keskeinen työkalu, induktiope-
riaate, on jätetty pois.

Yhteinen tekijä esittelee lukujonoihin liittyvät asiat vii-
dennessä eli viimeisessä pääluvussaan, noin 70 sivulla.
MAY1 ottaa lukujonot esiin aikaisemmin, toisessa pää-
luvussa. Kolmannessa pääluvussa teemana on prosent-
tilaskun yhteydessä geometrinen jono ja neljäs pääluku
puolestaan käsittelee lukujonojen summia. Kaikkiaan
aiheeseen käytetään kuutisenkymmentä sivua.

Mikä on lukujono? Yhteisen tekijän määritelmä on lä-
hes tautologinen: ”Lukujen muodostamaa jonoa kut-
sutaan lukujonoksi”, ja se ”voi olla päättyvä eli äärel-
linen”. MAY1:n mukaan taas ”Lukujono on järjestet-
ty ja päättymätön luettelo reaalilukuja”. Kun jokainen
jollain tavalla konkreettinen lukujono on välttämättä
äärellinen, Yhteisen tekijän kanta tuntuu paremmal-
ta. Toisaalta Yhteisen tekijän määritelmässä lukujo-
noon liittyvä järjestys näkyy vain sanaan jono peitet-
tynä. Yhteinen tekijä olisi mainiosti voinut hyödyntää
edellisessä pääluvussa esittelemäänsä funktiokäsitettä
ja kertoa, että lukujono on luonnollisten lukujen jou-
kossa tai lukujen 1, 2, . . . , n joukossa määritelty funk-
tio. Hiukan samanlainen kytkentöjen muodostamisen
laiminlyönti tapahtuu molemmissa kirjoissa. Opetus-
suunnitelma mainitsee eksplisiittisesti rekursiivisen lu-
kujonon ja sen jälkeen aritmeettisen ja geometrisen jo-
non. Kumpikin kirja esittelee rekursiivisen jonon käsit-
teen, muttei kiinnitä mitään huomiota siihen, että sekä

aritmeettinen että geometrinen lukujono ovat rekursii-
visia.

Kun opetussuunnitelmassa mainitaan sana sum-
ma, molemmat kirjat esittelevät summamerkinnän∑n
k=1 ak. Kumpikaan kirja ei käytä hyväksi sitä, et-

tä summamerkinkin avulla ilmaistu summa noudattaa
osittelu- ja vaihdantalakeja. Summamerkistä ei näin ol-
len näytä olevan juuri hyötyä vaikkapa aritmeettisen
summan laskemisessa. Ehkäpä se onkin esitetty symbo-
lisissa laskimissa olevan summatoiminnon pohjustuk-
seksi. Kumpikaan kirja ei näytä määrittävän yksinker-
taisinta aritmeettista summaa

n∑
k=1

k = 1
2n(n+ 1). (1)

Aritmeettisen ja geometrisen summan lausekkeet on
yleensä mielletty kuuluviksi koulumatematiikan yleis-
sivistykseen. Lausekkeiden varsin yksinkertainen joh-
to tehdään kirjojen esimerkeissä useassakin erikoista-
pauksessa, mutta yleiset johdot on piilotettu harjoitus-
tehtäviin, eikä aina niihinkään. Menettely saattaa poh-
jautua opetussuunnitelman tavoiteosaan: sen mukaan
opiskelijan tulisi saada ”havainnollinen käsitys lukujo-
non summan määrittämisestä”. Jos (1) olisi käytössä,
aritmeettisen summan lauseke olisi mukava esimerkki
summakaavan hyödyllisyydestä laskulakeihin yhdistet-
tynä.

Ehkä suurimman haasteen opettajalle ja kirjantekijöil-
le muodostaa opetussuunnitelman kuudes keskeinen si-
sältö: logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys.
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot ovat toistensa kään-
teisfunktioita, joten potensseista on lähdettävä. Yhtei-
nen tekijä esittelee laajahkosti potensseja, joiden eks-
ponentti on kokonaisluku, MAY1 rajoittuu positiivi-
siin kokonaislukueksponentteihin. Sitten jostain vede-
tään esiin desimaalilukuja ja potensseja, joissa nämä
desimaaliluvut ovat eksponentteina, kertomatta sanal-
lakaan, mistä on kysymys. Menettelyn ei oikein voi aja-
tella tutustuttavan opiskelijaa ”matematiikan ainutlaa-
tuiseen ja kiehtovaan olemukseen”. Rationaalilukueks-
ponenttien mielekkyys ja merkitys olisi edes voitu mai-
nita ja kuvailla! Nyt matematiikka palautuu empiiri-
seksi tai havaitsevaksi tieteeksi, havaitsemisen kohtee-
na laskulaite. Logaritmi puolestaan otetaan kummas-
sakin kirjassa käyttöön vain eksponenttiyhtälön ratkai-
sun merkintätapana, ilman niitä ominaisuuksia, jotka
logaritmista käyttökelpoisen tekevät.

Kirjasarjojen ensimmäisten osien vertailu ei tuota mi-
tään paremmuusjärjestystä. Pikemminkin syntyy su-
rullinen mieli siitä, että se, mikä matematiikasta ma-
tematiikan tekee, rakenteellisuus, täsmällisyys ja asian
looginen eteneminen, tuntuu jääneen piiloon. En näi-
den perusteella voisi saada kokemusta matematiikasta
kiehtovana ja ainutlaatuisena tieteenalana. Mutta ko-
kemuksethan ovat yksilökohtaisia.
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Viisi tapaa ratkaista ylioppilastehtävä

Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Åbo Akademi

Olen hehkuttanut kaikille, jotka vain ovat jaksaneet
kuunnella, että viime kevään matematiikan ylioppilas-
tehtävien joukossa minulla oli aivan ylivertainen suo-
sikki: pitkän matematiikan tehtävä 12, jonka tehtävän-
anto oli seuraavanlainen:

Neliöiden N1, N2 ja N3 pinta-alojen suhde on 9 : 2 : 11.
Kolmion K yhtenä sivuna on neliön N1 sivu, toisena
sivuna neliön N2 sivu ja kolmantena sivuna neliön N3
sivu. Laske kolmion K ja neliön N2 pinta-alojen suh-
teen tarkka arvo.

Tehtävän kiehtovuus on mielestäni siinä, että sen voi
ratkaista usealla erilaisella selkeällä tavalla. Eri tavois-
sa on omat etunsa ja heikkoutensa, mutta mitään yk-
sittäistä tapaa ei voi nostaa kaikkien muiden yläpuolel-
le, tai vastaavasti tuomita kaikkia muita onnettomam-
maksi tavaksi ratkaista tehtävä.

Riippumatta siitä miten tehtävän ratkaisee, on fiksua
aloittaa toteamalla, että voidaan merkitä neliöiden alo-
ja 9s2, 2s2 ja 11s2. Sivujen pituudet ovat siis 3s,

√
2s

ja
√

11s.

Tehdään nyt ratkaisun loppuosa erilaisilla tavoilla.

Pythagoraan lauseella

Tämä ratkaisutapa on äärimmäisen elegantti, lyhyt ja
selkeä. Tässä tavassa on kuitenkin tajuttava välittö-
mästi, että kolmio on suorakulmainen, sillä koko rat-
kaisu nojaa tähän havaintoon.

Huomataan, että

(3s)2 + (
√

2s)2 = 9s2 + 2s2 = 11s2 = (
√

11s)2,

eli kolmion on oltava suorakulmainen. Koska
√

2s < 3s <
√

11s,

ovat kateettien pituudet
√

2s ja 3s. Kolmion ala on siis
√

2s · 3s
2 = 3

√
2s2

2 .

Koska neliön N2 ala on 2s2, on alojen suhde(
3
√

2s2

2

)
2s2 = 3

√
2

4 .

Heronin lauseella

Heronin lauseella tehtävän ratkaisemisessa on yksi ne-
rokkuus: Kolmion mallista ei tarvitse tietää yhtikäs mi-
tään, vaan riittää tietää kolmion sivujen pituudet, jot-
ta saadaan ala, mutta laskut vaativat hieman enem-
män huolellisuutta kuin muissa ratkaisutavoissa. Hero-
nin lauseen mukaan kolmion ala on√

p(p−
√

2s)(p− 3s)(p−
√

11s),

missä p =
√

2s+3s+
√

11s
2 . Tämän lausekkeen voisi epäi-

lemättä syöttää laskimelle sievennettäväksi. Jos tästä



sisällysluetteloon

sisällysluetteloon

16 Solmu 3/2017

haluaa selvitä kynällä ja paperilla, voi aloittaa vaikka-
pa ensin laskemalla

p(p−
√

11s) =
√

2s+ 3s+
√

11s
2 ·

√
2s+ 3s−

√
11s

2

= (
√

2 + 3)2 − 11
4 s2

= 2 + 9 + 2 · 3
√

2− 11
4 s2 = 3

√
2

2 s2.

Siirrytään nyt muihin tulontekijöihin juurrettavassa:

(p−
√

2s)(p− 3s)

= −
√

2s+ 3s+
√

11s
2 ·

√
2s+−3s+

√
11s

2

= 11s2 − (3s−
√

2s)2

4

= 11− 9− 2 + 2 · 3
√

2
4 s2 = 3

√
2

2 s2.

Siispä√
p(p−

√
2s)(p− 3s)(p−

√
11s) = 3

√
2

2 s2.

Alojen suhde on siis(
3
√

2s2

2

)
2s2 = 3

√
2

4 .

Kosinilauseella suorakulmaiseksi kolmi-
oksi havaiten

Tämä ratkaisutapa on ensimmäisen ratkaisutavan lä-
heinen sukulainen: kolmio todetaan suorakulmaiseksi,
jonka jälkeen ala on hyvin helppo laskea. Minä itse nä-
kisin kuitenkin tässä ratkaisutavassa merkittävän psy-
kologisen eron verrattuna ensimmäiseen. Ensimmäises-
sä ratkaisutavassa pitää ikään kuin arvata, että kolmio
saattaisi olla suorakulmainen, ja sitten tarkistaa asia
Pythagoraan lauseella, kun taas tässä ratkaisutavassa
ei tarvitse tätä havaintoa erikseen tehdä, vaan kolmion
suorakulmaisuus tipahtaa käteen ikään kuin vahingos-
sa.

Käytetään kosinilausetta kulmaan α. Nyt

(
√

11s)2 = (
√

2s)2 + (3s)2 − 2 · 3s ·
√

2s · cosα,

joten
−2 · 3s ·

√
2s · cosα = 0,

eli cosα = 0, josta saadaan, että kulman α on pakko
olla suora. Kolmion ala on siis kateettien tulo jaettuna
kahdella, eli

3s ·
√

2s
2 = 3

√
2

2 s2,

joten alojen suhde on(
3
√

2s2

2

)
2s2 = 3

√
2

4 .

Kosinilauseen ja alan sinikaavan yhteis-
käytöllä

Tämä ratkaisu on varsin suoraviivainen: mitään kom-
mervenkkeja tai älynväläyksiä ei tarvita, vaan ratkai-
sun saa pienellä puurtamisella.

Tähän ratkaisuun päädytään, jos kosinilausetta käyte-
tään kulmaan β tai γ. Ratkaisut ovat keskenään sa-
manlaisia, joten käsitellään vain toinen, eli se, mitä ta-
pahtuu, kun kosinilausetta käytetään kulmaan β. Nyt

(3s)2 = (
√

2s)2 + (
√

11s)2 − 2
√

2s ·
√

11s · cosβ,

joten
2
√

22 cosβ = 4,
eli

cosβ = 2√
22

=
√

2
11 .

Koska cos2 β + sin2 β = 1, on pädettävä

sin2 β = 1− cos2 β = 1− 2
11 = 9

11 .

Koska sin β ≥ 0, on oltava

sin β = 3√
11
.

Kolmion ala on siis
√

2s ·
√

11s · sin β
2 = 3

√
2

2 s2,

joten alojen suhde on(
3
√

2s2

2

)
2s2 = 3

√
2

4 .
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Paloitellen ja Pythagorasta käyttäen

Tämä ratkaisutapa on edellisen ratkaisun kaltainen se-
kä filosofialtaan että luonteeltaan. Ratkaisussa runno-
taan riittävästi dataa irti kolmiosta, jotta tehtävä rat-
keaa.

Asetetaan kolmio niin, että sen kanta on sen pisin sivu,
ja piirretään korkeusjana.

Nyt {
2s2 = y2 + f2

9s2 = (
√

11s− y)2 + f2.

Jos jälkimmäisestä yhtälöstä vähennetään ensimmäi-
nen, saadaan

7s2 = 11s2 − 2
√

11sy,

joten

y = 2s√
11
.

Koska 2s2 = y2 + f2, saadaan

f2 = 2s2 − y2 = 2s2 −
(

2s√
11

)2
= 18

11s
2,

joten

f = 3
√

2√
11
s.

Koska kolmion ala saadaan kertomalla kanta ja korkeus
keskenään ja jakamalla tulo kahdella, saadaan alaksi

3
√

2√
11
s ·
√

11s

2 = 3
√

2
2 s2.

Suhteeksi tulee jälleen(
3
√

2s2

2

)
2s2 = 3

√
2

4 .

Laaja-alainen projektiosaaminen matematiikan opetuksessa

Matematiikkadiplomi-sivulla

http://matematiikkalehtisolmu.fi/diplomi.html

on tulostettavissa matematiikkadiplomien tehtävistä kerättyjä tehtäväpaketteja, joita
voi käyttää laaja-alaisen osaamisen opetuksessa. Käytettävissä on 10 tehtäväpakettia:

Maapallo
Suomen historia
Terveys ja ravinto
Talous
Todennäköisyys
Matematiikka ja taide (2 tasoa)
Mittaaminen (2 tasoa)
Koodauksen (tai ohjelmoinnin) pohjustus

Alaluokille sopivia tehtäviä on kolmen viimeisen aiheen paketeissa.

Opettajille lähetetään pyynnöstä vastaukset koulun sähköpostiin. Pyynnön voi
lähettää osoitteeseen

juha piste ruokolainen at yahoo piste com

http://matematiikkalehtisolmu.fi/diplomi.html
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Juuson integraalikaava1

Markku Sointu
Soppeenharjun koulu

Luonnollisten lukujen summa ei voinut olla − 1
12 , mut-

ta luvulla − 1
12 ja kyseisellä sarjalla 1 + 2 + 3 + 4 + · · ·

oli ”kohtalonyhteys”.

Juuso oli sarjoja manipuloidessaan havainnut, että

S1 = 1− 2 + 3− 4 + 5− 6
...

S1 = 1− 2 + 3− 4 + 5
... −6

2S1 = 1− 1 + 1− 1 + 1− 1
... −6.

Eli 2S1 sisälsi sarjan 1− 1 + 1− 1 + 1− . . . Mikäli sarja
katkaistiin, saatiin

1− 1 + 1− 1 + 1− 1
... −6

tai yleisesti

1− 1 + 1− 1 + 1− · · · − 1
... −n

tai
1− 1 + 1− 1 + 1− · · ·+ 1

... +n.
Sarjan 2S1 osasummat olivat siis vuoroin negatiivisia ja
positiivisia. Lisäksi niiden itseisarvot kasvoivat rajatta.

Juuso nimesi sen, että luvun n vaikutusta ei huomioitu,
unohdukseksi.

Koska katkaiseminen oli kiellettyä, sarjan 2S1 saattoi
nähdä muodossa

1− 1 + 1− 1 + · · ·

Sen osasummien jono on

1, 0, 1, 0, . . . = an.

Muodostetaan nyt sarjan 1+0+1+0+· · · osasummien
keskiarvojen jono:

1
1 ,

1 + 0
2 ,

1 + 0 + 1
3 ,

1 + 0 + 1 + 0
4 ,

1 + 0 + 1 + 0 + 1
5 , . . .

= 1, 1
2 ,

2
3 ,

2
4 ,

3
5 ,

3
6 , . . .

= 1, 1
2 ,

2
3 ,

1
2 ,

3
5 ,

1
2 , · · · = an

ja
lim
n→∞

an = 1
2 .

Lukua 1
2 sanotaan sarjan 1 − 1 + 1 − 1 + · · · Cesaron

summaksi.

S2 = 1− 1 + 1− 1 + · · · = 1
2

oli ”outo tulos”.

Cesaron suppenemisen vuoksi sitäkin voitiin pitää ”oi-
keutettuna”. Näillä eväillä (unohdus ja Cesaron suppe-
neminen) saatiin

1 + 2 + 3 + 4 + · · · = − 1
12 .

1Ks. myös Markku Soinnun aiempi kirjoitus Juuso äärettömän äärellä numerossa 1/2017, https://matematiikkalehtisolmu.
fi/2017/1/aareton.pdf

https://matematiikkalehtisolmu.fi/2017/1/aareton.pdf
https://matematiikkalehtisolmu.fi/2017/1/aareton.pdf
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Tämä tulos oli silti mielenkiintoinen! Juuson netistä
löytämä kaava oli

ζ(−1) =
∫ ∞

0

√
1 + t2 sin(−arc tan t)

eπt + 1 dt = − 1
12 . (1)

Eli integraalin ja sarjan välillä oli mainittu yhteys. Mi-
kä oli integraaliesityksen unohdus?

Juuso asetti itselleen tavoitteen. Hän halusi laatia sar-
jalle

1 + 2 + 3 + · · · =
∞∑
k=1

k

integraaliesityksen. Integraalin piti laskea myös osa-
summat

n∑
k=1

k = n(n+ 1)
2 .

Mikäli halusi esittää summan
∑n
k=1 k tulomuodossa,

kannatti kirjoittaa allekkain Sn =
∑n
k=1 k lähtien en-

simmäisestä termistä ja uudelleen lähtien viimeisestä
termistä:{

Sn = 1 + 2 + 3 + 4 + · · ·+ n

Sn = n+ (n− 1) + (n− 2) + (n− 3) + · · ·+ 1,

josta summaamalla saatiin

2Sn = (n+ 1) + (n+ 1) + (n+ 1) + · · ·+ (n+ 1),

eli
Sn = n(n+ 1)

2 .

Helpoin tapa esittää tämä integraalina oli tietenkin∫ n

0
kdk =

[
k2

2

]n
0

= n2

2

ja lisätä tähän n
2 , jolloin saadaan

n2

2 + n

2 = n(n+ 1)
2 .

Luonnollisten lukujen summa oli siis∫ n

0
kdk + n

2 .

Juusoa kiinnosti kuitenkin, mitä tekemistä luonnollis-
ten lukujen summalla oli Riemannin zeta-funktion ja
integraalin ∫

t

1 + eπt
dt

kanssa. Juuson intuitio kertoi, että∫ n

0

t

eπt + 1dt−
∫ 0

−n

t

eπt + 1dt+ n

2 ≈
n(n+ 1)

2 , (2)

koska muuttujan t arvojen kasvaessa nimittäjä kasvoi
paljon osoittajaa nopeammin, ei integraali nollasta lu-
kuun n voinut olla suuri. Itse asiassa se oli 1

12 (tämän

Juuso arvasi heti, koska lukua 1
12 tuli ovista ja ikku-

noista). Kun muuttuja t sai itseisarvoiltaan suuria ne-
gatiivisia arvoja, termi eπt läheni nollaa ja integroitava
käyttäytyi kuin t.

Juuso tiesi, että sen mitä intuitio kertoi, analyysi to-
disti. Todistettavana oli Juuson integraalikaava (JIK)

−
∫ 0

−n

t

eπt + 1dt+
∫ n

0

t

1 + eπt
+ n

2 ≈
n(n+ 1)

2 =
n∑
k=1

k,

missä ≈ piti tulkita tarkoittavan sitä, että luvun n suu-
rilla arvoilla luvut olivat hyvin lähellä toisiaan.

Kaavan oikeaksi osoittaminen edellytti integraalin∫
t

1 + eπt
dt

laskemista. Juuso käytti seuraavaa menettelyä: Hän va-
litsi muuttujat u ja v. Niiden tulon derivaatta oli

Duv = u′v + uv′,

josta integroimalla puolittain sai

uv =
∫
u′v +

∫
uv′,

eli ∫
u′v = uv −

∫
uv′.

Valitsemalla nyt

u′ = 1
1 + eπt

ja v = t,

jolloin

u = t− ln(eπt + 1)
π

ja v′ = 1,

saatiin∫
t

1 + eπt
dt

= t2 − t ln(eπt + 1)
π

−
∫ (

t− ln(eπt + 1)
π

)
dt+ C

= t2 − t ln(eπt + 1)
π

− t2

2 +
∫ ln(eπt + 1)

π
dt+ C.

Juuso arveli, että alkeisfunktioiden avulla ei voisi laa-
tia funktiota, jonka derivaatta olisi ln(eπt + 1). Tähän
tarvittiin polylogaritmifunktiota

Lis(z) =
∞∑
k=1

zk

ks
= z + z2

2s + z3

3s + · · · ,

joka on itse asiassa eräänlainen zeta-funktion yleistys:
ζ(s) = Lis(1). Juuso listasi sen perusominaisuuksia:

• Li2(x) = x+ x2

4 + x3

9 + · · ·

• Li2(−1)
π2 = − 1

12
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• limn→∞ Li2(−e−πn) = 0

•
∫

ln(eπt + 1)dt = −Li2(−eπt)
π

+ C.

Nämä työkalut pakissaan Juuso ryhtyi toimeen:∫
t

eπt + 1dt

= t2 − t ln(eπt + 1)
π

− t2

π2 −
Li2(−eπt)

π2 + C

= 2π2t2 − 2πt ln(eπt + 1)− π2t2 − 2Li2(−eπt)
2π2 + C

= πt(πt− 2 ln(eπt + 1))− 2Li2(−eπt)
2π2 + C

= t2

2 −
t ln(eπt + 1)

π
− Li2(−eπt)

π2 + C,

joten∫ n

0

t

eπt + 1dt

=
[
t2

2 −
t ln(eπt + 1)

π
− Li2(−eπt)

π2

]n
0

= n2

2 −
n ln(eπn + 1)

π
− Li2(−eπn)

π2 + Li2(−1)
π2

ja

−
∫ 0

−n

t

eπt + 1dt

=
[
t2

2 −
t ln(eπt + 1)

π
− Li2(−eπt)

π2

]0

−n

= n2

2 −
n ln(e−πn + 1)

π
− Li2(−e−πn)

π2 + Li2(−1)
π2 .

Wolfram alphan avulla Juuso laski

lim
n→∞

(
n2

2 −
n ln(eπn + 1)

π
− Li2(−eπn)

π2 + Li2(−1)
π2

)
=
∫ ∞

0

t

1 + eπt
dt = 1

12 .

Juusolla oli kuitenkin aktiivisen matematiikan harras-
tajan mielenlaatu. Siksi hän halusi varmistautua tästä.
Mikäli tulos piti paikkansa ja koska

Li2(−1)
π2 = − 1

12 ,

piti olla myös

lim
n→∞

(
n2

2 −
n ln(eπn + 1)

π
− Li2(−eπn)

π2

)
= 1

6 . (3)

Juuso arvioi aluksi, että n ln(eπn + 1) ≈ πn2, sillä
ln(eπn) = πn, ja koska luvut eπn ja 1 + eπn ovat vain
yhden päässä toisistaan, on suurilla luvun n arvoilla

niiden logaritmien välinen heitto mitätön. Juuso käytti
tätä arvioidakseen, että

n2

2 −
n ln(eπn + 1)

π
− Li2(−eπn)

π2

≈ n2

2 − n
2 − Li2(−eπn)

π2

= −n
2

2 −
Li2(−eπn)

π2 .

Juuso halusi, että tämä poikkesi luvusta 1
6 vähemmän

kuin 10−18, ja näin kävikin, kun n ≥ 13.

Nyt piti vielä selvittää lausekkeen

n2

2 −
n ln(e−πn + 1)

π
− Li2(−e−πn)

π2 + Li2(−1)
π2

käytös, kun n oli suuri. Koska

lim
n→∞

Li2(−1)
π2 = − 1

12 ,

lim
n→∞

Li2(−e−πn)
π2 = 0

ja

lim
n→∞

n ln(e−πn + 1)
π

= 0,

sekä
n ln(e−πn + 1)

π

oli hyvin lähellä lukua n2, totesi Juuso, että∫ 0

−n

−t
1 + eπt

dt ≈ n2

2 −
1
12 ,

eli∫ 0

−n

−t
1 + eπt

dt+
∫ n

0

t

1 + eπt
dt+ n

2

≈ n2

2 −
1
12 + 1

12 + n

2 = n(n+ 1)
2 =

n∑
k=1

k.

JIK oli näin osoitettu paikkansa pitäväksi. Juuso ha-
lusi vielä testata kaavan tarkkuutta pienillä luvun n
arvoilla:

n
∑n
k=1

n(n+1)
2 JIK by Wolfram alpha

2 3 3.000 . . .
5 15 15.000 . . .
50 1275 1275.000 . . .
100 5050 5050.000 . . .
495 122760 122760.000 . . .
1012 512578 512578.000 . . .
6917 23925903 23925903.000 . . .

JIK laski luonnollisten lukujen summan lukuun n asti
ja hajaantui niin kuin asiaan kuului.

Juuso oli keksinyt JIK:n hyvin lyhyessä ajassa. Mate-
matiikassa on paljon esimerkkejä, joissa hyvin ilmeisel-
tä tuntuvan asian oikeaksi osoittaminen oli hankalaa.
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Juuso palasi nyt takaisin alkuperäiseen ongelmaan.
Hän lähti liikkeelle integraalista (1)

ζ(−1) =
∫ ∞

0

√
1 + t2 sin(−arc tan t)

eπt + 1 dt.

Integroitava funktio oli helppo saattaa muotoon

− t

eπt + 1 ,

sillä olihan sin(arc tan t) = t√
1 + t2

.

Kaava (1) saatiin siis muotoon∫ ∞
0

−t
eπt + 1dt = − 1

12 .

Mikäli halusi laskea osasummia, piti käyttää Juuson
integraalikaavaa JIK:iä:

−
∫ 0

−n

t

eπt + 1dt+
∫ n

0

t

eπt + 1dt+
n

2 ≈
n(n+ 1)

2 (JIK),

missä vasemman puolen ensimmäinen ja viimeinen ter-
mi ovat unohduksia ja keskimmäisen termin arvo on
1

12 .

Mikäli edelleen halusi ”uskoa”, että

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + · · · = − 1
12 ,

piti siis tehdä unohdus, eli laskea vain
∫ n

0
t

eπt + 1dt,

vaikka siihen piti lisätä n

2 +
∫ 0
−n

−t
eπt + 1dt.

Verkko-Solmun oppimateriaalit

Osoitteesta matematiikkalehtisolmu.fi/oppimateriaalit.html löytyvät oppimateriaalit:

Sata lukion matematiikan tehtävää (Markku Halmetoja)
Suppeaa suhteellisuusteoriaa alusta alkaen (Lasse Pantsar)
Lukion matemaattisen analyysin mestarikurssi (Markku Halmetoja ja Jorma Merikoski)
Ensiaskeleet Einsteinin avaruusaikaan, osa 1: Kinematiikka: aika, paikka ja liike (Teuvo Laurinolli)
Ensiaskeleet Einsteinin avaruusaikaan, osa 2: Dynamiikka: liikelait, liikemäärä ja energia (Teuvo Laurinolli)
Kilpailumatematiikan opas (Matti Lehtinen)
Geometrian perusteita (Matti Lehtinen)
Geometria (K. Väisälä)
Lukualueiden laajentamisesta (Tuomas Korppi)
Jaksolliset desimaaliesitykset algebrallisesta näkökulmasta (Jaska Poranen ja Pentti Haukkanen)
Algebra (Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen)
Algebra (K. Väisälä)
Matemaattista fysiikkaa lukiolaiselle 1: Mekaniikkaa (Markku Halmetoja ja Jorma Merikoski)
Matemaattista fysiikkaa lukiolaiselle 2: Sähköoppia (Markku Halmetoja ja Jorma Merikoski)
Lukuteorian helmiä lukiolaisille (Jukka Pihko)
Matematiikan peruskäsitteiden historia (Erkki Luoma-aho)
Matematiikan historia (Matti Lehtinen)
Reaalianalyysiä englanniksi (William Trench)

http://matematiikkalehtisolmu.fi/oppimateriaalit.html
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Kirja-arvio: Lääkkeet tilastolliseen lukutaidottomuuteen

Kimmo Vehkalahti
Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus, Helsingin yliopisto

Tilastoilla on kuulemma helppo valehdella. Kokeillaan:

Roskapostia lähetetään 90 000 000 000 viestiä päivässä.

Uskotko? Vai toivotko? Vai epäiletkö tietoa valeeksi?
Miten roskapostien lukumäärä voidaan muka tietää?
Ja vielä noin tarkasti? Aika uskomatonta: tasan 10 nol-
laa! Entä jos oikea määrä onkin 90 123 456 789? Bil-
jardi?!

Lääkkeet, tilastot — ja dinosaurukset

”Uusi Lyhyet johdatukset -tiedekirjasarja tiivistää noin
150 sivuun keskeisien aiheiden perustiedot – sen, mitä
kaikkien pitäisi tietää.” (Art House -tiedote 2.6.2017)

Jos jotain kaikkien pitäisi tietää, niin se, että tilastot
eivät valehtele. Sen sijaan tilastot valaisevat tietä kohti
totuutta, jota tieteellä tavoitellaan.

Sellaisenaan tilastot ovat kasvottomia lukuja – tyly-
jä tietoja, joihin sisältyy monenmoisia epävarmuuksia.
Tietojen keruuta, mittausta, kuvailua, luokittelua, jär-
jestystä tai rekisteröintiä ei pysty tekemään virheittä.

Tilastollisesti lukutaidoton voi sortua tilastoilla valeh-
teluun, mutta on turha syyttää valehtelusta tilastoja.

Tilastolukutaitoinen erottaa faktat höpöhöpöstä, käsit-
tää suuret ja pienet luvut, päättelee prosenteista, tutkii
taulukoita, tulkitsee lukuja ja suhtautuu kiinnostuneen
kriittisesti kuvioihin, joilla tilastoja visualisoidaan.

Tilastotieteen professori David Handin teos Statistics:
A Very Short Introduction on suomennetun tiedekirja-
sarjan numero 2 – ykköseksi pääsi Lääkkeet, ja kolman-
neksi tulee Dinosaurukset. Kova kolmikko kyseessä!

Alkuperäinen Oxfordin yliopistopainon sarja käsittää
jo lähes 600 teosta elämän eri aloilta – Aleksanteri
Suuri, algebra, arkeologia, islam, Kafka, molekyylibio-
logia, monikulttuurisuus, musiikki, planeetat, psykolo-
gia, termodynamiikan lait, terrorismi, yliopistot jne.
On kiinnostavaa nähdä, mitä niistä suomennetaan!
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Ensimmäisten joukossa suomennettu Tilastot on alan
arvostetun professorin sujuvaa ja helposti ymmärret-
tävää tekstiä, joka esittelee tilastojen ja tilastotieteen
maailmaa monista kiinnostavista näkökulmista. Ros-
kaposti ja muut käytännön esimerkit ovat havainnolli-
sia ja auttavat näkemään, miten mielenkiintoista tämä
usein kuivaksi ja tylsäksi luultu tieteenala oikeasti on.

Kirja valottaa tilastojen ja tilastotieteen merkitystä
maailmassa, datan keräämisen ja kuvailun mahdolli-
suuksia, todennäköisyyden olemusta, tilastollisen päät-
telyn perusteita, tilastollisia malleja ja menetelmiä sekä
tilastografiikkaa ja tilastollista tietojenkäsittelyä. Ker-
ta kaikkiaan kiinnostava kooste!

Suomentaminen voi olla haasteellista

Kirjan kääntämisessä englannista suomeksi on ollut
pieniä haasteita, joissa olisi ollut kiva neuvoa kääntä-
jää. Jo kirjan nimen olisi voinut valita toisin. Valitetta-
vasti englannin kielessä sana ”statistics” on kovin mo-
nikäsitteinen, koska se tarkoittaa sekä tilastotiedettä,
tilastoja että tilastollisia tunnuslukuja. Parempi nimi
kirjalle olisi Tilastotiede. Tätä puoltaa sekin, että suo-
mennetuissa alkusanoissa ei mainita kertaakaan tilas-
toja, mutta sana tilastotiede esiintyy lähes 20 kertaa.

Toisaalta voi myös ajatella, että tilastoilla viitataan da-
taan, jonka merkitys on koko ajan rajussa kasvussa.
Puhutaanhan myös datatieteestä, alasta, joka on viime
vuosina tuonut tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen
yhä lähemmäksi toisiaan. Kannattaa myös huomata,
että alkuperäinen teos on ilmestynyt jo 2008, juuri en-
nen sosiaalisen median (Twitter, Facebook jne.) läpi-
murtoa. Some synnyttää koko ajan valtavasti sellaista
dataa, jota möyhennetään datatieteen keinoin.

Tietysti tämäkin osoittaa vain, kuinka tilastotiede on
dynaaminen tieteenala, jonka on vastattava aikakau-
tensa haasteisiin. Se ei voi jäädä paikalleen, koska sen
kehitys riippuu voimakkaasti reaalimaailman ilmiöiden
kehityksestä. Tämän viestin professori Handin kirja vä-
littää jo nyt hienosti, mutta on selvää, ettei teos voi kai-
kilta osin pysyä ajan tasalla. Hyvät perustiedot alan tä-
hän astisesta kehityksestä se joka tapauksessa tarjoaa.

Joitakin yksittäisiä käsitteitä on myös käännetty niin,
etteivät alan asiantuntijat niitä tunnista. Hassuin esi-
merkki on ”vinoutumaton”, jonka tilalle kuuluisi täy-
sin vakiintunut ”harhaton”. Moiset yksityiskohdat eivät
tietysti uuden lukijan kokonaiskuvaa haittaa; enemmän
ne pistävät silmään termeihin tottuneelle lukijalle.

Yllä mainituista pienistä huomioista huolimatta kirja
on erinomainen valinta uuden tiedekirjasarjan perus-

teokseksi, ja sitä voi helposti suositella kenelle tahansa.
Aion ottaa sen oheislukemistoksi myös omalle, kaikille
avoimelle yhteiskuntatilastotieteen (verkko)kurssilleni,
jonka ensimmäisen osan kantava teema on juuri tilas-
tollinen lukutaito.

Pienistä huomioista suuriin lukuihin

Miten alussa esitetty iso luku pitäisi lukea? (Aikanaan
ehdotettiin (oikeasti!), että se luettaisiin ”90 biljardia”,
mutta johan siitä vitsaili Aku Ankkakin).

Suurten luonnollisten lukujen, joiden kymmenkantai-
nen logaritmi on jaollinen kolmella tai kuudella, nimet
noudattavat Suomessa pitkää asteikkoa, jossa jokainen
-iljoona-loppuinen lukusana on 1 000 000 kertaa suu-
rempi kuin edellinen. Poikkeus on 1 000 miljoonaa tar-
koittava miljardi. Sekaannuksia on vaikea välttää, kun
eräissä muissa maissa on käytössä lyhyt asteikko, jossa
kerroin on 1 000 ja miljardia vastaakin biljoona. Siinä
on itse kunkin tilastollinen lukutaito koetuksella.

Paluu roskapostin ääreen

Roskapostin määrä kasvaa kokoajan, joten alussa esi-
tetty estimaatti (eli tilastoihin perustuva arvio) ei pi-
dä paikkaansa, kun luet tätä. Ei se pitänyt paikkaansa
enää silloinkaan, kun kirjoitin tämän, koska tieto oli 10
vuoden takaa. (Joten tilasto valehtelee, niinkö?)

Kuvan lähde: www.securecomputing.com

Viitteitä eteen- ja taaksepäin

arthouse.fi

courses.helsinki.fi/fi/valt-103

fi.wikipedia.org/wiki/Roskaposti

fi.wikipedia.org/wiki/Suurten_lukujen_nimet

veryshortintroductions.com

arthouse.fi
courses.helsinki.fi/fi/valt-103
fi.wikipedia.org/wiki/Roskaposti
fi.wikipedia.org/wiki/Suurten_lukujen_nimet
veryshortintroductions.com
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Lumoava yhtälö ja hieno epäyhtälö

Lehtori K.

Solmun twiittisivulle [1] on ilmestynyt mielenkiintoinen
probleema: Määritettävä yhtälön

x

y + z
+ y

z + x
+ z

x+ y
= 4 (1)

positiiviset kokonaislukuratkaisut. Kyseessä on ns. dio-
fanttinen yhtälö. Nimitys juontuu kreikkalaisesta mate-
maatikosta Diofantoksesta1 joka tutki tämän tapaisia
yhtälöitä ja laati niistä historian myrskyjen yli osin säi-
lyneen kirjankin. Erinäisten vaiheiden jälkeen se päätyi
latinaksi käännettynä Fermat’n2 käsiin tunnetuin seu-
rauksin. Hän kirjoitti kuuluisan ”viimeisen lauseensa”
Diofantoksen kirjan marginaaliin.

Lukuteorian kurssin suorittanut lukiolainenkin tuntee
kahden tuntemattoman ensimmäisen asteen lineaariset
diofanttiset yhtälöt. Yhtälö (1) on kuitenkin huomatta-
vasti niitä hankalampi ja sen saatteessa todetaan, et-
tä 95 % ihmisistä ei kykene sitä ratkaisemaan. Parin
tunnin pyörittelyn jälkeen lehtorinkin oli myönnettä-
vä kuuluvansa ihmiskunnan suureen enemmistöön. Ky-
seessä ei todellakaan ole iltapäivälehtien pulmapalsta-
kysymys. Twiitissä olleesta linkistä pääsee ratkaisus-
ta kertovalle sivulle. Käy ilmi, että ongelman selvittä-
minen vaatii maallikon ulottumattomissa olevia sofisti-
koituja lukuteorian menetelmiä ja että yhtälön pienin
positiivinen ratkaisukolmikko koostuu 80-numeroisista
luvuista! Lisäksi prosenttiluku 95 % tarkentuu luvuk-
si 99,999995 %. Havaitsemassamme maailmankaikkeu-
dessa arvioidaan olevan 1080 atomia, mikä antaa pers-

pektiiviä ratkaisun jyhkeydestä. Jos (x, y, z) on ratkai-
sukolmikko ja k (6= 0) mikä tahansa kokonaisluku, niin
myös (kx, ky, kz) toteuttaa yhtälön. Sillä on siis ääre-
tön määrä toinen toistaan suurempia ratkaisuja. On
varsin huikea ajatus, että kun tuollaiset luvut sijoite-
taan yhtälön (1) vasemmalle puolelle, saadaan tulok-
seksi kuitenkin tasan 4.

Yhtälön (1) vasen puoli on muuttujien suhteen sym-
metrinen, mikä tarkoittaa, että jos mitkä tahansa kak-
si luvuista x, y, z vaihtavat paikkaa, niin lauseke pysyy
ennallaan. Tästä juontuukin lukiolaiselle sopiva harjoi-
tus:Muunna yhtälö (1) yhtäpitävästi kokonaiskertoimi-
seksi polynomiyhtälöksi g(p, q, r) = 0, missä

p = x+ y + z,

q = xy + yz + zx,

r = xyz.

Kirjaimilla laskeminen aloitetaan nykyisin varsinaises-
ti lukiossa, joten tämä muuntotehtävä on kohtuullisen
hyvä harjoitus kynällä tehtäväksi. Voi sitä toki yrit-
tää CAS-laskimellakin. Ratkaisu annetaan tämän kir-
joituksen lopussa.

Lausekkeita p, q ja r kutsutaan kolmen muuttujan
perussymmetrisiksi lausekkeiksi. Yleisesti voidaan to-
distaa, että mikä tahansa symmetrinen algebrallinen
lauseke voidaan kirjoittaa muotoon, jossa esiintyy vain
ko. muuttujamäärän perussymmetriset lausekkeet.

1Diofantos Aleksandrialainen (200–284), kreikkalainen matemaatikko.
2Pierre de Fermat(1601–1665), ranskalainen matemaatikko.
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Yhtälön (1) vasen puoli on muutenkin kiinnostava. Ni-
mittäin kaikilla x, y, z ∈ R+ on voimassa Nesbittin
epäyhtälö

x

y + z
+ y

z + x
+ z

x+ y
≥ 3

2 , (2)

missä yhtäsuuruus pätee, jos ja vain jos x = y = z.
A.M. Nesbitt julkaisi epäyhtälönsä vuonna 1903 ([2]);
pikaisella nettiselauksella hänestä ei löytynyt tarkem-
pia henkilötietoja. Epäyhtälön todistamiseen tarvit-
semme yksinkertaiseen periaatteeseen nojautuvaa apu-
tulosta. Nimittäin, jos lukukolmikosta (1, 2, 3) on teh-
tävä arvoltaan suurin lineaarikombinaatio siten, et-
tä kertoimet tulevat lukujoukosta {5, 4, 6}, niin suu-
rin on kerrottava suurimmalla, keskimmäinen keskim-
mäisellä ja pienin pienimmällä. Suurin arvo on siis
6·3+5·2+4·1 = 32. Kaikki muut tavat valita kertoimet
johtavat pienempään arvoon. Tämä pätee yleisesti: Jos

0 < x ≤ y ≤ z ja 0 < a ≤ b ≤ c,

niin epäyhtälöt

ax+ by + cz ≥ ax+ by + cz,

ax+ by + cz ≥ bx+ cy + az,

ax+ by + cz ≥ cx+ ay + bz,

ja myös niiden summana saatu epäyhtälö

3(ax+ by + cz) ≥ (a+ b+ c) (x+ y + z)︸ ︷︷ ︸
=p

(3)

ovat voimassa. Epäyhtälössä (3) pätee yhtäsuuruus, jos
ja vain jos x = y = z tai a = b = c.

Kuten jo aikaisemmin totesimme, epäyhtälön (2) va-
sen puoli pysyy ennallaan, vaikka muuttujat vaihtai-
sivat paikkojaan. Voimme siksi rajoituksetta olettaa,
että 0 < x ≤ y ≤ z, joten

p− x ≥ p− y ≥ p− z > 0.

Tällöin näiden erotusten käänteisluvut ovat vastakkai-
sessa suuruusjärjestyksessä, eli

0 < 1
p− x

≤ 1
p− y

≤ 1
p− z

.

Sijoittamalla epäyhtälöön (3)

a = 1
p− x

, b = 1
p− y

, c = 1
p− z

saamme

3
( x

p− x
+ y

p− y
+ z

p− z

)
≥ p

p− x
+ p

p− y
+ p

p− z

= 3 +
( x

p− x
+ y

p− y
+ z

p− z

)
,

mistä seuraa

2
( x

p− x
+ y

p− y
+ z

p− z

)
≥ 3,

ja edelleen

x

p− x
+ y

p− y
+ z

p− z
≥ 3

2 . (4)

Tämä on sama kuin todistettava epäyhtälö (2). Avuk-
si kehitetyn epäyhtälön (3) yhtäsuuruusehdon mukaan
(4):ssä pätee yhtäsuuruus, jos ja vain jos x = y = z.

Muuntotehtävän ratkaisu on p3 − 6pq + 7r = 0.

Ps. Joissakin wiki-lähteissä, esim. [3] ja [4], annetaan
ymmärtää, että Nesbittin epäyhtälö toimisi ainoas-
taan positiivisille kokonaisluvuille. Osoitimme, että se
on voimassa positiivisille reaalilukukolmikoille. Helpos-
ti nähdään, että se pätee myös negatiivisille reaaliluku-
kolmikoille.

Viitteet

[1] https://twitter.com/solmulehti

[2] 1903: Problem 15114 (Educational Times Vol. 3: 37
– 38)

[3] https://fi.wikipedia.org/wiki/Nesbittin_
ep%C3%A4yht%C3%A4l%C3%B6

[4] http://www.wikiwand.com/fi/Nesbittin_ep%
C3%A4yht%C3%A4l%C3%B6

https://twitter.com/solmulehti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nesbittin_ep%C3%A4yht%C3%A4l%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nesbittin_ep%C3%A4yht%C3%A4l%C3%B6
http://www.wikiwand.com/fi/Nesbittin_ep%C3%A4yht%C3%A4l%C3%B6
http://www.wikiwand.com/fi/Nesbittin_ep%C3%A4yht%C3%A4l%C3%B6
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Lomittajalle töitä

Jukka Liukkonen
Mat. yo. evp.

Lomituspalvelulain muuttuminen vuoden 2016 alussa
on aiheuttanut harmaita hiuksia lomittajille. Monet
heistä ovat hyvinkin käärmeissään työtuntien vähen-
tymisestä. Syyttävät sormet osoittavat Suomen halli-
tukseen ja Euroopan komissioon. Yhä useampi lomit-
taja harkitsee siirtymistä maatiloilta kvanttitilojen lo-
mittajaksi. Mitä ovat kvanttitilat? Mistä kvanttitilojen
lomittamisessa on oikein kysymys? Mikä on superpo-
sitio? Tieteen termipankin mukaan positio on “ajatte-
lun tai päättelyn lähtökohdaksi otettu oletus”. Ottaako
superälykkö ajattelunsa lähtökohdaksi superposition?
Voisiko kvanttitietokone olla superälykkö?

Suhteellisuusteoria ja kvanttiteoria ovat viime vuosi-
sadan alkupuolella syntyneitä fysiikan suuria kehitys-
linjoja. Kvanttifysiikan legenda, fysiikan nobelisti Ric-
hard Feynman (1918−1988) oivalsi, että kvanttiteo-
rian soveltaminen uudella tavalla saattaisi olla perus-
tana perinteistä huomattavasti tehokkaampien tieto-
koneiden suunnittelulle. Näissä pienikokoisissa kvant-
titietokoneissa valtava määrä eri vaihtoehtoja voitai-
siin prosessoida samanaikaisesti. Vuonna 1985 fyysikko
David Deutsch (1953−) julkaisi yksinkertaisen esimer-
kin kvanttilaskennasta. Siinä suoritetaan yhdellä funk-
tiokutsulla tehtävä, joka klassisessa laskennassa vaatisi
kaksi funktiokutsua. Deutschin pieni ja sievä esimerkki
hämää vaatimattomuudellaan. Vuonna 1994 matemaa-
tikko Peter Shor (1959−) esitti tavan jakaa nopeas-
ti suuria kokonaislukuja tekijöihin kvanttitietokoneel-
la, ja viimeistään tuolloin kvanttilaskennan mahdolli-
suudet alkoivat selvitä. Shorin algoritmilla pystyttäi-

siin murtamaan RSA-salaus, joka on tätä nykyä laajal-
ti käytetty tietoliikenteessä.

Kvanttitietokone oli kuuma puheenaihe siis jo kolmisen
vuosikymmentä sitten. Moni varmaan ehti kyllästyä
koko aiheeseen, kun ainuttakaan toimivaa kvanttitie-
tokonetta ei pitkiin aikoihin saatu naputeltua kasaan.
Kvanttitietokoneiksi kutsuttuja härveleitä on kuitenkin
pikkuhiljaa alkanut ilmaantua maailmalle. Epäilevät
tuomaat silti jaksavat mutista, että tokkopa nuo ihan
ehtoja kvanttikoneita ovat. Mene, tiedä. Jari epäilee
ihmisen kuussakäyntiäkin huijaukseksi. Joka tapauk-
sessa Googlella on kvanttitietokoneeksi väitetty laite.
Kuvassa se näyttää mustalta laatikolta. Joku on sprei-
jannut hohtavanvalkoisen tägin laatikon kylkeen. Mikä
sitten on se homman juju, joka tekee kvanttilaskennas-
ta (ainakin teoriassa) niin moninkertaisesti tehokkaam-
paa kuin perinteisellä wanhan ajan bittikoneella suori-
tettu laskenta? Deutschin pelkistetty esimerkki antaa
mielestäni oivan vastauksen kysymykseen, ja siksi käyn
esimerkin valmisteluineen yksityiskohtia myöten läpi.
Muuta ei tähän artikkeliin sitten mahdukaan.

Kubitti

Tavallisen tietokoneen bitti on muuttuja, joka voi olla
jommassa kummassa tiloista 000 ja 111. Kvanttitietokonees-
sa bitin korvaa kubitti. Sen tilat ovat muotoa α000+β111,
missä α ja β ovat ehdon |α|2 + |β|2 = 1 toteuttavia
kompleksilukuja. Mahdollisia tiloja on siis äärettömän
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monta. Kubitin tila on hyvä ajatella vektorisummana,
jonka termeinä ovat kaksi keskenään kohtisuoraa yk-
sikkövektoria 000 ja 111 kompleksiluvuilla α ja β kerrot-
tuina.1 Tuttuun reaaliseen tasovektoriin nähden erona
on vain omituinen tapa merkitä kantavektoreita ja se,
että kertoimet ovat kompleksilukuja. Luultavasti geo-
metrisen mielikuvan luominen kompleksikertoimisista
vektoreista on hankalaa. Jos näin on, lukijaa kehote-
taan ajattelemaan algebrallisesti, ei geometrisesti. Ku-
bitti pystytään toteuttamaan reaalimaailmassa, mutta
tässä artikkelissa tarkastellaan ainoastaan kvanttilas-
kennan matemaattista mallia.

Kubitin arvo on skalaari. Täten se on eri asia kuin ti-
la. Arvon määrittämistä kutsutaan mittaamiseksi, ja
arvona voi olla ainoastaan joko 0 tai 1. Kubitin sisäi-
sen tilan kertoimia α ja β ei pystytä saamaan selville
mittauksella, vaan niiden merkitys on seuraava: mit-
taustulos eli kubitin arvo on 0 todennäköisyydellä |α|2
ja 1 todennäköisyydellä |β|2. Arvo on siis satunnais-
luku. Jos kuitenkin β = 0 eli kubitin tila on muotoa
α000 + 0111 = α000, missä |α| = 1, mittauksen tulos on 0
todennäköisyydellä 1. Samoin jos α = 0 eli kubitti on
tilassa 0000 + β111 = β111, |β| = 1, mittauksen tulos on 1
todennäköisyydellä 1. Tiloja 000 ja 111 sanotaan ominais-
tiloiksi,2 tilat α000 + β111, αβ 6= 0, ovat superpositioti-
loja. Ominaistilat vastaavat klassisen bitin tiloja. Mit-
tauksessa kubitti ns. romahtaa jompaan kumpaan omi-
naistilaan: välittömästi mittauksen jälkeen kubitin tila
on 000 (mittaustulos 0) tai 111 (mittaustulos 1). Kvanttify-
siikassa on hyväksytty ajatus, että havainto edellyttää
havaittavan kohteen häiritsemistä tavalla, joka yleensä
muuttaa kohteen tilaa.

Kvanttirekisteri

Yhden tai useamman kubitin jonoja kutsutaan rekis-
tereiksi. Kahden kubitin rekisterin tila ΨΨΨ yleisessä
muodossaan ominaistilojen avulla esitettynä on

ΨΨΨ = γ0000000 + γ1000111 + γ2111000 + γ3111111,
|γ0|2 + |γ1|2 + |γ2|2 + |γ3|2 = 1.

Kertoimien todennäköisyystulkinta on luonnollisesti
sellainen, että rekisterin mittaus johtaa esim. tilaan
111000 todennäköisyydellä |γ2|2. Rekisterin kubitit voidaan
mitata erikseen. Esim. oikeanpuoleisen kubitin arvo on
0 todennäköisyydellä |γ0|2 + |γ2|2. Rekisterin tila nou-
dattaa ristiinkertomissääntöä

(α0000 + β0111)(α1000 + β1111) =
α0α1000000 + α0β1000111 + β0α1111000 + β0β1111111.

Huomaa, että yhtälön vasemmalla puolella rekisterin
tila on esitetty liittämällä kaksi kubitin tilaa pariksi,
kun taas oikealla puolella esiintyy vain ominaistilapa-
reja, so. kahden kubitin rekisterin ominaistiloja, ska-
laareilla kerrottuina.3 Kvanttitietokoneen kummallisiin
piirteisiin kuuluu rekisteritilojen superpositioon liitty-
vä mahdollisuus lomittuneisiin (engl. entangled) ti-
loihin, joita ei voida esittää vasemmanpuoleisessa “tu-
lomuodossa”. Esimerkiksi

ΨΨΨ0 = (000000 + 111111)/
√

2 = 1√
2

000000 + 1√
2

111111

on lomittunut tila. Sen sijaan

ΨΨΨ1 = (000000 + 000111 + 111000 + 111111)/2 = (000 + 111)(000 + 111)/2

ei ole lomittunut. Kummassakin tiloista ΨΨΨ0 ja ΨΨΨ1 yk-
sittäiseen kubittiin liittyvät todennäköisyydet ovat sa-
mat. Esim. vasemmanpuoleinen kubitti saa mittauk-
sessa arvon 0 todennäköisyydellä 1/2 siitä riippumat-
ta, onko rekisteri tilassa ΨΨΨ0 vai ΨΨΨ1. Lomittuneisuus il-
menee kubittien arvojen korrelaationa: tilassa ΨΨΨ0 va-
semmanpuoleiselle kubitille saatu arvo eli mittaustulos
määrää täysin oikeanpuoleisen kubitin arvon ja päin-
vastoin.

Portit

Kubittien tiloja muunnetaan kvanttitietokoneessa por-
teiksi kutsuttujen komponenttien avulla. Voidaan aja-
tella, että kubitti laitetaan menemään portista läpi, jol-
loin sen tila muuttuu toiseksi. Matemaattisessa mieles-
sä portti on funktio, jolle syötetään tila, ja joka pa-
lauttaa arvonaan muunnetun tilan. Yksinkertainen esi-
merkki portista on EI-portti. Sen vaikutus kubittiin
ilmaistaan yläviivan avulla: tila ψψψ muuttuu portin läpi
kulkiessaan tilaksi ψψψ. Ominaistiloille

000 = 111, 111 = 000.

Toinen esimerkki on Hadamard-portti HHH, jolle

HHH(000) = 1√
2
(
000 + 111

)
, HHH(111) = 1√

2
(
000− 111

)
.

Kun ominaistilojen muuntuminen portissaGGG tiedetään,
muiden tilojen muuntuminen nähdään säännöllä

GGG(α000 + β111) = αGGG(000) + βGGG(111).
1Lihavoidut symbolit 000,111,xxx,yyy,fff,ψψψ, . . . tarkoittavat vektoreita, lihavoimattomat 0, 1, α, β, γ, . . . skalaareita (so. kompleksilukuja).

Korostettakoon sitä, että 000 ei ole vektorilaskennan nollavektori hämäävästä merkinnästä huolimatta.
2Tilojen 000 ja 111 kutsuminen ominaistiloiksi saattaa häiritä valistunutta lukijaa (myös α000 ja β111 ovat ominaistiloja; lisäksi herää

kysymys, minkä operaattorin ominaistiloja). Usein käytetään nimityksiä kantatila tai laskennallinen kantatila (vektoriavaruuden
kantakaan ei ole yksikäsitteisesti määrätty).

3Kvanttitietokoneen ominaistiloille 000 ja 111 käytetään tavallisesti merkintöjä |0〉 ja |1〉, ja rekisterin ominaistilat ovat tensorituloja,
esimerkiksi 000111 on tensoritulo |0〉 ⊗ |1〉, lyhyemmin merkittynä |0, 1〉 tai |01〉. Ristiinkertomissääntö tulee tensoritulon bilineaarisuu-
desta. Lukijan ei tarvitse tuntea tässä mainittuja, kenties outoja käsitteitä.
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Esimerkiksi

HHH
( 1

2000 +
√

3
2 111
)

= 1
2HHH(000) +

√
3

2 HHH(111) = 1+
√

3
2
√

2 000 + 1−
√

3
2
√

2 111.

Vastaava sääntö pätee ominaistilapareille.4 Lukijalle
jätetään harjoitustehtäväksi osoittaa, että kubitin ti-
la palautuu ennalleen sen kulkiessa kahden perättäisen
Hadamard-portin lävitse, ts. HHH(HHH(ψψψ)) = ψψψ. Siinä mie-
lessä Hadamard-portti muistuttaa EI-porttia.

David Deutschin esimerkki

Miten kvanttitietokone nopeuttaa laskentaa verrattuna
tavalliseen tietokoneeseen? Kahden kubitin rekisterin
tapauksessa ideana on muodostaa alkutilasta 000000 kvant-
tiporteilla superpositiotila

(000000 + 000111 + 111000 + 111111)/2,

joka on siis yhden ainoan kubittiparin tila. Siinä ovat
mukana kaikki neljä mahdollista kubitin ominaistila-
paria, jotka vastaavat neljää bittiparia. Tämän jälkeen
suoritetaan haluttu laskenta kerran tälle ainokaiselle
kahden kubitin rekisteritilalle. Klassisella tietokoneella
laskenta jouduttaisiin suorittamaan tyypillisesti jokai-
selle neljälle bittiparille erikseen. Laskennan suoritta-
vaa komponenttia sanotaan oraakkeliksi. Nopeusero
klassisen ja kvanttilaskennan välillä tulee selvemmäksi
n kubittia käsittävän rekisterin yhteydessä, kun n on
suuri luku. Silloin kvanttitietokoneen oraakkelin kerta-
kutsua vastaa klassisessa laskennassa 2n kutsua. Esi-
merkiksi tapauksessa n = 20 on 2n = 1048576. Lo-
puksi oraakkelin antama tulos pitää osata tulkita. Tul-
kinta onnistuu, jos tulos kyetään muuntamaan kvantti-
porteilla sellaiseksi tilaksi, josta haluttu tieto saadaan
mitattua.

Kvanttilaskennan vaiheita kuvataan unitaariope-
raattoreilla. Tässä yhteydessä ei tarvitse tarkkaan
tietää, mitä unitaarisuus tarkoittaa. Unitaarisuuden
vaatimuksesta kuitenkin johtuu, että kvanttilaskennas-
sa jokaisen operaation tulee olla bijektiivinen. Ope-
raatio on matemaattisessa mielessä kuvaus, joka liit-
tää rekisterin jokaiseen mahdolliseen tilaan (tila ennen
operaatiota) yksikäsitteisen lopputilan (tila operaation
suorittamisen jälkeen), ja tuon kuvauksen tulee olla
bijektio. Siitä johtuen mikä tahansa tiloja toisikseen
muuntava funktio ei kelpaa oraakkeliksi.

Deutsch on artikkelissaan [2] esittänyt minimalistisen
esimerkin, miten kvanttilaskentaa hyväksikäyttäen sel-
vitetään, onko binäärinen funktio f : {0, 1} → {0, 1}
vakio vai ei. Tehtävä on hyvin pelkistetty, sillä tällaisia

funktioita on olemassa vain neljä erilaista. Erinomai-
sessa luennossaan [1] Deutsch esittelee parannellun ver-
sion esimerkistään. Klassista laskentaa käyttäen ongel-
man ratkaisu vaatii funktion arvojen f(0) ja f(1) mää-
rittämisen, jolloin funktion f arvon laskevaa oraakkelia
kutsutaan kahteen kertaan. Kvanttilaskennassa pärjä-
tään yhdellä kutsulla. Yksinkertaisuuden vuoksi ja se-
littelyjen välttämiseksi funktio f tulkitaan ominaistilo-
jen funktioksi

fff : {000,111} → {000,111}, xxx 7→ fff(xxx).

Bijektiivisyysvaatimuksesta johtuen fff sellaisenaan ei
kelpaa oraakkeliksi, mutta kubittipareille muunnettu
operaattori

FFF : xxxyyy 7→
{
xxxfff(xxx), yyy = 000,

xxxfff(xxx), yyy = 111,
xxx,yyy ∈ {000,111},

kelpaa. Jos esim. fff(000) = fff(111) = 111, operaation FFF jäl-
keen saadaan FFF(111000) = 111fff(111) = 111111 ja FFF(000111) = 000fff(000) =
000111 = 000000. Bijektiivisyyden varmistamiseksi lukijaa ke-
hotetaan etsimään kuvaukselle FFF käänteiskuvaus FFF−1

kiinteällä fff . Riittää, kun käänteiskuvauksen lauseke
lausutaan ominaistilapareille samaan tapaan kuin ku-
vauksen FFF lauseke edellä.5 Oheiseen kuvaan on piirret-
ty Deutschin ratkaisua vastaava lohkokaavio. Symboli
ΨΨΨ(t) tarkoittaa rekisterin tilaa hetkellä t, missä “aika-
muuttuja” t kasvaa jokaisen operaation jälkeen yhdel-
lä.

EI HHH

HHH HHHOraak-
keli
FFF000

000
ΨΨΨ(0) ΨΨΨ(1) ΨΨΨ(2) ΨΨΨ(3) ΨΨΨ(4)

Laskennan aluksi rekisterin tila alustetaan pariksi 000000:

ΨΨΨ(0) = 000000.

Seuraavaksi oikeanpuoleiseen (kuvassa alempaan) ku-
bittiin sovelletaan EI-operaatiota:

ΨΨΨ(1) = 000111.

Kumpaankin kubittiin tehtävän Hadamardin jälkeen
saadaan

ΨΨΨ(2) = 1
2
(
000 + 111

)(
000− 111

)
= 1

2
(
000000 + 111000− 000111− 111111

)
,

jolloin oraakkeli tuottaa tilan

ΨΨΨ(3) = 1
2
(
000fff(000) + 111fff(111)− 000fff(000)− 111fff(111)

)
.

Alunperin piti selvittää, onko fff vakiofunktio
(
fff(000) =

fff(111)
)
vai ei

(
fff(000) = fff(111)

)
. Tapaukset käsitellään erik-

4Lineaarialgebraa tuntevalle lukijalle muistutetaan, että kysymys on lineaarisen kuvauksen yksikäsitteisestä laajentamisesta koko
vektoriavaruuteen tiedettäessä kuinka kanta kuvautuu.

5Myös vastaavuus fff 7→ FFF , joka liittää funktioon fff bijektion FFF , on bijektiivinen.
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seen ottamalla käyttöön lyhennysmerkintä fff(000) = ψψψ:

fff(000) = fff(111) ⇒ ΨΨΨ(3) = 1
2
(
000ψψψ + 111ψψψ − 000ψψψ − 111ψψψ

)
= 1

2
(
000 + 111

)(
ψψψ −ψψψ

)
,

fff(000) = fff(111) ⇒ ΨΨΨ(3) = 1
2
(
000ψψψ + 111ψψψ − 000ψψψ − 111ψψψ

)
= 1

2
(
000− 111

)(
ψψψ −ψψψ

)
.

Siis

ΨΨΨ(3) =


1√
2HHH(000)

(
ψψψ −ψψψ

)
, fff(000) = fff(111),

1√
2HHH(111)

(
ψψψ −ψψψ

)
, fff(000) 6= fff(111).

Kun muistetaan, että Hadamard on oma käänteisope-
raattorinsa eli HHH(HHH(xxx)) = xxx, vasemmanpuoleiseen ku-
bittiin sovellettuna Hadamard antaa viimeisessä vai-
heessa

ΨΨΨ(4) =


1√
2000
(
ψψψ −ψψψ

)
, fff(000) = fff(111),

1√
2111
(
ψψψ −ψψψ

)
, fff(000) 6= fff(111).

Alkuperäiseen ongelmaan saadaan ratkaisu mittaamal-
la lopuksi vasemmanpuoleinen kubitti.

Kannattaa panna merkille, että kvanttilaskennassa ei
ole sijaa satunnaisuudelle. Jokainen laskennan vai-
he suoritetaan deterministisellä unitaarioperaattorilla.
Päätösvaihe eli kvanttitietokoneen antaman tuloksen
mittaus on ainoa paikka, missä satunnaisuutta voisi
esiintyä. Deutschin esimerkissä satunnaisuus on elimi-
noitu muuntamalla oraakkelin antama tulos tulomuo-
toon, jossa vastauksen sisältävä ensimmäinen kubitti
on ominaistilassa.
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Johdanto

Kvanttitietokoneen on määrä hyödyntää kvanttime-
kaniikan eriskummallisen maailman ilmiöitä luomaan
perinteistä digitaalista prosessoria nopeampi kvantti-
prosessori tietyntyyppisten laskentaongelmien nopeaan
ratkaisuun. Digitaalisten tietokoneiden bitin (0 tai 1)
korvaa kvanttibitti eli kubitti (qubit), joka voi olla 0
ja 1 samaan aikaan eli kahden tilan superpositiossa.
Kvanttilaskennassa tarvitaan superposition lisäksi ku-
bittien lomittamista, eli ns. haamuvaikutusta: kubitit
ovat korreloituneita keskenään tavalla, joka on uniik-
kia kvanttisysteemeille ja jolla ei ole analogiaa mak-
roskooppisessa maailmassa. Yhden kubitin tila voidaan
kytkeä toisen kubitin superpositiotilaan siten, että toi-
sen kubitin superpositiotilan “romauttaminen” puhtaa-
seen tilaan kiinnittää välittömästi toisen kubitin arvon.

Kvanttitietokone on muutaman viime vuoden aikana
muuttunut haaveilusta ja tutkimuksesta aidoiksi kau-
pallisiksi tuotteiksi ja niiden tuotekehitykseksi. To-
teutusmalleja on useita ja kilpajuoksu näiden välil-
lä on meneillään. Esimerkiksi IBM on julkistanut vii-
den kubitin porttimallin (gate model) mukaisen Q-
kvanttitietokoneen ja Microsoft kehittää ns. topologi-
sen mallin mukaista StationQ-kvanttitietokonetta. Kol-
mas malli, joka ehkä lupaa vähiten, mutta on teknisesti
helpoiten toteutettavissa, on adiabaattinen malli. Tä-

män pohjalta kanadalainen D-Wave Systems on julkis-
tanut kaupallisen kvanttitietokoneen jo muutama vuosi
sitten.

Joka tapauksessa ala on yhä alkumetreillään niin tek-
nologian kuin ohjelmointimalliensakin suhteen. Onkin
osuva analogia verrata kvanttitietokoneiden nykytilaa
klassisiin tietokoneisiin 1950-luvulla.

D-Waven lähestymistapa

D-Waven kvanttitietokone perustuu ns. kvanttijäähdy-
tykseen (quantum annealing). Sen perustana on useam-

1Kirjoituksen kuvat ovat D-Wave Systemsin, joka on antanut luvan niiden käyttämiseen.
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man tutkimusryhmän vuosituhannen vaihteessa julkai-
semat artikkelit adiabaattisesta kvanttijäähdytyksestä
kvanttitietokoneen pohjana.2

Adiabaattinen kvanttijäähdytys etsii monimutkaisen
faasiavaruuden minimin hyödyntämällä kvanttimeka-
niikan lainalaisuuksia. Tätä voidaan havainnollistaa
ajattelemalla ilmakuvaa vuoristoisesta alueesta (mo-
nimutkaista faasiavaruutta kuvaamassa) ja kysymällä,
mikä laaksoista on matalin (eli missä energia on mi-
nimissään). Kvanttisysteemi voidaan virittää kaikkien
ratkaisujen superpositioon, ja romauttamalla superpo-
sitio riittävän hitaasti eli adiabaattisesti systeemi jää
minimienergiaa vastaavaan tilaan. Kvanttitietokone siis
suorittaa otannan kaikista laaksoista (tiloista) saman-
aikaisesti, siinä missä klassinen algoritmi etsisi syvintä
laaksoa (tilaa) vertaamalla niitä yksi kerrallaan.

Teknologinen toteutus

D-Wave on myynyt kolmea eri laitteistosukupol-
vea, ensin 512 kubitin, sitten 1000 kubitin (D-
Wave 2X) ja nykyisin 2000 kubitin (D-Wave 2000Q)
kvanttitietokoneita. D-Waven koneissa kubitti muo-
dostetaan toisiinsa liitetyillä suprajohtavilla kvantti-
interferenssilaitteilla (superconducting quantum inter-
ference device, SQUID). Ne ovat pieniä renkaita, joissa
virta voi kulkea myötä- tai vastapäivään, tai molem-
piin suuntiin samaan aikaan. D-Waven kubitissa siis
toiseen suuntaan kulkeva virta vastaa tilaa 1 ja toiseen
suuntaan tilaa 0 ja superpositio tilojen välillä (1 ja 0
samaan aikaan) saavutetaan siis laittamalla virta kul-
kemaan molempiin suuntiin samaan aikaan.

Jotta SQUIDit saadaan suprajohtavaan tilaan, ne täy-
tyy jäähdyttää alle 15 mK:n lämpötilaan. Jotta super-
positiotilat sekä kubittien välinen lomittuminen säi-
lyisivät, prosessori täytyy suojata ulkoisilta sähkö- ja
magneettikentiltä sekä säteilyltä tarkasti.

D-Waven koneessa kaikki kubitit eivät ole lomittuneita
kaikkien toisten kubittien kanssa suoraan, vaan kone
perustuu kahdeksan keskenään lomitetun kubitin yk-
sikkökoppeihin, jotka ovat löyhemmin kytköksissä toi-
siinsa. Periaatteessa kuitenkin koko kvanttiprosessori
on viritettävissä lomitettuun tilaan, ja tämä voidaan
myös todentaa.

Ohjelmointimalli

D-Waven kvanttitietokoneessa yksi prosessorisykli pa-
lauttaa minimitilan Ising-mallin kaltaiselle kvanttisys-
teemille

H(σ) =
∑
i

aiσ
Z
i +

∑
i<j

bijσ
Z
i σ

Z
j ,

missä D-Waven koneen tapauksessa σZ eivät ole spine-
jä (kuten Ising-mallissa), vaan kubitin tila (“ylös”, eli
virta kiertää tiettyyn suuntaan tai “alas”, virta kiertää
vastakkaiseen suuntaan), {ai} kunkin kubitin paino-
kerroin (vrt. magneettikenttä Ising-mallissa, tässä sää-
dettävissä) ja {bij} kubittien i ja j vuorovaikutuksen
voimakkuus (jälleen säädettävissä). Kvanttiprosessori
viritetään kaikkien mahdollisten tilojen superpositioon
(kaikki σi:t ovat samaan aikaan 0 ja 1) ja systeemi re-
laksoidaan adiabaattisesti.

D-Waven koneen ohjelmoija siis kontrolloi kubittien
painokertoimia a ja kytkentävahvuuksia b. Kun ne on
määritetty, kvanttitietokone palauttaa yhdellä lasken-
tasyklillään vektorin q (qi = 0 tai 1), joka minimoi
edellä mainitun funktion. D-Waven nykyisessä arkki-
tehtuurissa näitä binäärimuuttujia voi siis parhaimmil-
laan olla jo 2000. Käytännössä tarvitaan useampaa fyy-
sistä kubittia esittämään yhtä loogista muuttujaa, jo-
ten ongelmien koko on jonkin verran tätä rajoittuneem-
pi. Itse ohjelmointi tapahtuu kirjastorajapinnan läpi,
vaikkapa C- tai Python-ohjelmointikieltä käyttäen, ja
ohjelmaa ajetaan tavallisessa tietokoneessa, kvanttipro-
sessorin toimiessa apuprosessorina.

2Ks. esim. T. Kadowaki and H. Nishimori, Physical Review E 58 (1998).
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Kvanttitietokone siis ratkaisee rajoitteettoman neliölli-
sen binäärioptimointiongelman (quadratic unconstrai-
ned binary optimization problem, QUBO) yhdessä pro-
sessorisyklissä, aiemmin keskusteltuja kvanttimekaa-
nisia ilmiöitä hyödyntäen – prosessori on siis kaikis-
sa 22000:ssa (O(10602)) mahdollisessa tilassa yhtä ai-
kaa, ja tunneloitumista ja kubittien lomittumista hyö-
dyntäen tila lokalisoituu pienintä energiaa vastaavaan
konfiguraatioon yhdessä prosessorisyklissä. Tavallisella
tietokoneella menisi näiden tilojen läpikäymiseen yk-
si kerrallaan ja vertaamiseen (eli minimin löytämiseen)
astronominen määrä aikaa, vaikka kone olisi kuinka no-
pea tahansa.

Siinä, missä tavallisen tietokoneen perusoperaatiot ovat
aritmeettisia, D-Waven koneen perusoperaatio on siis
edellä mainittu minimointitehtävä. Toisin sanoen jokai-
nen kvanttitietokoneella laskettava ongelma onkin esi-
tettävä minimointitehtävänä! Hieman karkeistaen voi-
daan ajatella seuraavasti: jos haluamme normaalilla
tietokoneella laskea minimointitehtävän, tarvitsemme
numeerisen algoritmin (vaikkapa liittogradienttimene-
telmän, joka on lineaarialgebraa) ja lopulta yhteen- ja
kertolaskuja, ja implementoida tämän tietokoneohjel-
maksi. Jos puolestaan haluamme laskea yhteenlaskun
kvanttitietokoneella, on se esitettävä monen välikerrok-
sen kautta minimointitehtävänä.

Onkin ilmeistä, että D-Waven tietokoneelle soveltu-
vat ongelmat ovat luonteeltaan optimointitehtäviä it-
sessään, ja muuta sillä ei kannata edes yrittää. Toki
sen kaltaisia tehtäviä sitten tieteellisessä laskennassa
riittääkin.

Optimointiongelmia

D-Waven koneella tehtyjä tieteellisten ongelmien rat-
kaisuja on julkaistu jo jonkin verran. Joissakin ta-
pauksissa kone pystyy peittoamaan klassisen tietoko-
neen NP-kovien ongelmien ratkaisussa selvästi, kuten
Googlen tutkijoiden D-Waven 1000 kubitin koneella
havaitsema 108-kertainen tehoero kvanttimekaanises-
sa Ising-ongelmassa verrattuna tavallisella tietokoneel-
la ajettuun kvantti-Monte-Carlo -algoritmiin.3 Tämä
tapaus on toki ideaali D-Waven tietokoneelle (koska
Ising-hamiltoniaani on koneen “äidinkieli”) ja muodos-
taa tavallaan ylärajan, kuinka paljon nykyinen kvant-
titietokone voi olla klassista tietokonetta nopeampi.

Joissakin tapauksissa lupauksia NP-kovan optimoin-
tiongelman polynomiaalisesta (lineaarisesta) ratkaisus-
ta on havaittu, mutta koneen kubittimäärä ei ole ollut
vielä riittävä peittoamaan klassista tietokonetta aina-
kaan kovin merkittävästi. Näitä ovat mm. Volkswage-
nin tutkijoiden tekemä liikennevuon optimointi4, jossa
tehokkaimmaksi malliksi toistaiseksi osoittautui klassi-
sen ja kvanttitietokoneen yhteistyö.

D-Waven koneen voi kuitenkin perustellusti odot-
taa tuottavan polynomiaalisessa ajassa ratkaisun li-
kipitäen kaikkiin NP-täydellisiin optimointiongelmiin.
Haasteeksi jää ongelman esittäminen QUBO:na sekä
nykyisen koneen kubittien lukumäärän ja kytkettävyy-
den riittävyys.

Suomessa ei – ainakaan toistaiseksi – ole D-Waven
kvanttitietokonetta, mutta Tieteen tietotekniikan kes-
kus CSC on järjestänyt työpajan D-Waven koneen oh-
jelmoinnista lokakuussa 2016 (vastaava järjestetään lo-
kakuussa 2017 uudelleen5), jossa osallistujat ovat pääs-
seet käsiksi Kanadassa sijaitsevaan kvanttitietokonee-
seen. Suomalaiset tutkijat ovat myös kehitelleet algo-
ritmeja D-Waven koneelle mm. koneoppimisen ja graa-
fiteorian alalla. Nämä tulokset ovat kuitenkin vielä jul-
kaisemattomia.

Kvanttitietokonealgoritmit ovat todellinen terra incog-
nita; jokainen onnistunut lasku kvanttitietokoneella on
tällä hetkellä julkaisun arvoinen tieteellinen löydös. Pa-
nostamalla kompetensseihin kvanttitietokoneiden “oh-
jelmistojen” alalla voitaisiin luoda Suomeen kansain-
välisesti kilpailukykyistä tutkimusta. Kvanttitietokone
kun kuitenkin on täällä jo tänään ja hyvinkin suurella
todennäköisyydellä se on tullut jäädäkseen.

3Lue lisää: https://research.googleblog.com/2015/12/when-can-quantum-annealing-win.html
4Lue lisää: https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2017/03/the-beginnings-of-a-quantum-leap.html
5Ks. https://www.csc.fi/web/training

https://research.googleblog.com/2015/12/when-can-quantum-annealing-win.html
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2017/03/the-beginnings-of-a-quantum-leap.html
https://www.csc.fi/web/training
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IMO 2017

Lauri Hallila

Matkakertomus

Vuoden 2017 matematiikkaolympialaiset pidettiin
12.7.–23.7. Rio de Janeirossa Brasiliassa. Suomen jouk-
kuetta edustivat Hermanni Huhtamäki, Olli Järvinie-
mi, Joose Lehtinen, Jesse Nieminen, Antti Röyskö ja
Tarmo Taipale. Kaikki joukkueemme kuusi jäsentä sai-
vat kunniamaininnan.

Ennen kilpailua viisi joukkueemme jäsentä osallistui
nyt jo perinteeksi tulleeseen yhteispohjoismaiseen val-
mennusleiriin Sorøssä Tanskassa. Suomen valmentajien
osalta opettamassa oli Joni Teräväinen. Kuudes jäsen,
Hermanni Huhtamäki, oli edustamassa Suomea brid-
gen nuorten EM-kilpailussa Slovakiassa, mutta liittyi
Tanskassa muun joukkueen seuraan. Varajohtajamme
Otte Heinävaara haki joukkueen Tanskasta ja toi hei-
dät Brasiliaan.

Majoitus Rio de Janeirossa oli järjestetty rannoistaan
tunnetulla Barran alueella hienoissa viiden tähden ho-
telleissa. Kilpailijat viettivät aikaansa hotellin peliti-
lassa, uima-altaalla ja uimarannalla. Pelitilassa oli kil-
pailijoille tarjolla mm. pöytätennistä, pöytäjalkapalloa,
shakkia, lautapelejä ja karaokehuone.

Itse saavuin paikalle muutamaa päivää joukkuetta ai-
emmin; ennen kilpailua joukkueen johtajat tutustuvat
ehdolla oleviin tehtäviin, arvioivat niiden vaikeusta-
soa ja sopivuutta, hiovat valittujen tehtävien ulkoasua,
kääntävät ne omille kielilleen, tarkistavat ja hyväksy-
vät käännökset ja keskustelevat koordinaattoreiden eh-
dottamista pisteytysskeemoista ja hyväksyvät ne. Tä-

hän kaikkeen menee useampi päivä aikaa. Tulin saapu-
mispäivänä aikaisin ja hyödynsin ohjelmavapaan päi-
vän lähtemällä vaellukselle Cristo Redentorille. Kävel-
tyäni tunnin Barran ostoskeskukselle otin bussin erään
puiston luo, jonka takanurkasta lähti polku ylös kuk-
kulalle. Kopissa oleva poliisi pyysi puhelinnumeroni ja
allekirjoitukseni ja kertoi, että ylös olisi kahden tunnin
matka.

Lähdin kipuamaan ylös 780 metrin korkeuteen; ympä-
rilläni oli enimmäkseen viidakkoa, eikä kovin mones-
ta paikasta pystynyt ihailemaan maisemia. Reitti oli
silti miellyttävä. Yhdessä kohtaa oli otettava ketjuista
kiinni ja kiivettävä kallioon porattuja askelmia pitkin
ylös; pieni apina tuli katselemaan, miten pärjään. Lo-
pulta pääsin ylös ja ostin lipun 30-metriselle patsaalle.
Merimaisema ja kukkulat eri puolilla kaupunkia olivat
upeita silloin, kun eivät olleet pilvien peitossa. Myös so-
keritoppavuori, Pão de Açúcar, näkyi kaukaisuudessa
meren rannassa jyrkkänä, mutta täältä katsottuna ma-
talana kukkulana. Hetken odotettuani myös patsas tu-
li pilvien takaa kokonaisuudessaan näkyviin. Patsaasta
on tullut suosittu turistikohde viimeistään sen jälkeen,
kun se äänestettiin yhdeksi ”maailman seitsemästä uu-
desta ihmeestä”. Jatkoin matkaani mäkeä alas mene-
vällä junalla ja otin bussin, joka näytti kulkevan oike-
aan suuntaan. Pian se kuitenkin kääntyi toiseen suun-
taan pitkään tunneliin suuntaan, joka alkoi huolestut-
tamaan; kaupungissa on näet alueita, jonne turistien ei
suositella menevän edes päiväsaikaan. Päädyin muuta-
man kilometrin päähän tuosta alueesta. Tunsin oloni
hieman turvattomaksi, joten etsin pikaisesti lähimmän
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metroaseman ja jatkoin matkaa metrolla, bussilla ja
kävellen takaisin hotellille.

Ennen kilpailun alkua tuli surullinen tieto; Iranista ko-
toisin oleva Maryam Mirzakhani, joka oli ensimmäinen
Fieldsin mitalin saanut nainen, menehtyi syöpään vain
40-vuotiaana. Hän oli ollut IMO:ssa kilpailijana vuosi-
na 1994 ja 1995. Pidimme avajaisseremoniassa minuu-
tin hiljaisuuden, ja erityinen viidelle eniten joukkueen-
sa tulokseen vaikuttaneelle tytölle annettu palkinto an-
nettiin myös hänen kunniakseen.

Kumpanakin kahtena kilpailupäivänä oppilaat saavat
kolme tehtävää, joita heillä on neljä ja puoli tuntia
aikaa ratkoa. Ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun
olimme vastanneet oppilaille tehtävänantoja koskeviin
kysymyksiin, meillä oli harvinaista vapaa-aikaa. Jouk-
ko muiden maiden johtajia oli myös kiinnostuneita vael-
luksesta Cristo Redentorille, joten päätin lähteä heille
oppaaksi. Osa oli jo tuttuja aiemmista Baltian Tie -
kilpailuista. Mukaan lähti Islannin, Tanskan, Latvian,
Tšekin, Slovakian, Kanadan, Botswanan ja Ghanan
johtajat, joista viimeisin oli amerikkalainen, joka oli
matkustamassa heti kilpailujen jälkeen Ghanaan opet-
tamaan heille kilpamatematiikkaa. Taksi tuli otettua
hieman väärän puiston luokse, mutta kävellessämme oi-
keaan suuntaan saimme ostettua hieman eväitä ja juo-
tavaa.

Tällä kertaa tuli huomattua kyltit, joissa varoitettiin
isosta ryöstetyksi tulemisen vaarasta ja mainittiin, et-
tä reitillä ryöstetään vuosittain ainakin 150 henkilöä.
No, onneksi aiemmalla kerralla ei tullut ketään vas-
taan, ja olin kuitenkin varonut ottamasta mukaan mi-
tään erityisen arvokasta. Nyt meitä oli isompi joukko
ja sää oli sateinen, joten riski, että mitään tapahtuisi,
oli aiempaakin pienempi. Vaellus oli jälleen miellyttävä,
vaikka jossakin kohtaa sade yltyi sen verran, että hie-
man kastuimme. Päästyämme ylös meille kieltäydyt-
tiin myymästä lippuja; ilmeisesti sateisen sään vuok-
si niitä myydään vain alempana vierailijakeskuksessa.
No, kun sää hieman hellitti, saimme yhteisselfien, jos-
sa Kristus-patsaan selkä häämötti taustalla. Saimme
ilmaisen kyydin alas vierailijakeskukseen, mutta olim-
me vielä aika ylhäällä; seuraava haaste olisi saada kyyti
alas.

Paikalla oli minibusseja, mutta kukaan ei näyttänyt
valmiilta antamaan meille kyytiä; ehkä ne oli varat-
tu muille turisteille. Osa niistä taas kuului Tijucan
kansallispuistolle, joka on yksi maailman suurimmista
kaupungin sisällä sijaitsevista metsistä. Onneksi Lat-
vian johtaja osasi Angolassa vähän aikaa asuneena hie-
man Portugalia; eräs paikallinen lupasi lähteä hake-
maan mopollansa meille taksia. Lopulta hän palasi ja
saimme myös taksin, mutta istuimille mahtui kuljetta-
jan lisäksi vain neljä henkeä. Koska osa meistä halusi
takaisin hotellille ja osa halusi jatkaa matkaa pihvi-
ravintolaan, päätimme jakautua kahteen osaan. Tak-

si lähti takaisin hotellille viiden kollegani kanssa, jois-
ta yksi ahtautui takakonttiin. Kuulin myöhemmin, et-
tä he juuttuivat yli tunniksi liikenteeseen. Me muut
saimme pian toisen kyydin alas kukkulan juurelle, jos-
ta jatkoimme Uberilla ravintolaan, jossa tuodaan kiin-
teää hintaa vastaan pöytään erilaisia lihoja niin kauan,
kuin niitä jaksaa syödä. Lyhyen Copacabanalla kävelyn
jälkeen palasimme takaisin hotellille.

Kilpailun jälkeen minä ja Otte pääsimme koordinaatto-
reiden kanssa yhteisymmärrykseen pisteistä jo ensim-
mäisenä koordinointipäivänä ja menimme kilpailijoiden
hotellille kertomaan tulokset; oppilaamme olivat innok-
kaita tietämään, miten he pärjäsivät. Olli Järviniemi
sai 15 pistettä, Jesse Nieminen 9 pistettä ja Herman-
ni Huhtamäki, Joose Lehtinen, Antti Röyskö ja Tarmo
Taipale kukin 8 pistettä. Mitalirajojen selviämistä jou-
tuisimme odottamaan seuraavaan päivään.

Toisena koordinointipäivänä veimme oppilaamme So-
keritoppavuorelle. Vaelsimme yli tunnin matkan Mor-
ro da Urcan kukkulalle 220 metrin korkeuteen, jossa
jäimme ihailemaan maisemia. Pohjoisessa ja lännessä
näkyivät Rion monituiset kukkulat, joista yhdellä siinsi
kaukana Cristo Redentor -patsas. Kukkuloiden välisis-
sä laaksoissa näkyivät kaupungin kerrostalot. Vieres-
tä nousi helikopteri muutama turisti mukanaan mai-
semia katselemaan. Hieman levähdettyämme me jat-
koimme matkaa köysiradalla Sokeritoppavuoren hui-
pulle lisää maisemia ihastelemaan. Jotkut urheat kii-
peilivät köysillä lähes pystysuoraa seinämää ylöspäin.
Etelässä ja idässä siinsi meri, jossa oli paikoin merestä
saarena nousevia kukkuloita. Juteltuamme paikalla ta-
paamamme Kosovon joukkueen kanssa ja ihailtuamme
tarpeeksi maisemia suuntasimme takaisin alas ja sit-
ten hotellille, jossa eräs Fields-mitalisti oli pitämässä
puhetta.

Illalla selvisivät mitalirajat; pronssimitalin rajaksi tuli
16 pistettä, joten tänä vuonna ei Suomelle tullut mita-
leja. Brasilian matematiikkakilpailuissa on perinteenä,
että kilpailijat antavat kilpailun jälkeen tehtäviä kil-
pailun järjestäjille, johon Brasilian joukkue oli kysel-
lyt apua Art of Problem Solving -sivustolta. Saimme
neljä tehtävää, joita voi ratkoa viiden tunnin ajan il-
takymmenen ja aamukuuden välillä. Minä ja muutama
muu joukkueen johtaja liityimme kuitenkin brasilialais-
ten koordinaattoreiden kutsusta juhlimaan työn saa-
mista päätökseen heidän kanssaan Rion kaduille Lapa-
nimiselle alueelle suurimmaksi osaksi yötä.

Ennen päättäjäisseremoniaa yritimme lähteä muuta-
man joukkueen jäsenen kanssa Cristo Redentorille. Va-
litettavasti ylös kukkulalle kulkevaan junaan oli liian
pitkä jonotusaika, ja joukkueen kanssa ylös vaeltami-
nen olisi ollut liian vaarallista rinteillä olevan favelan
vuoksi, joten jouduimme jättämään tämän kaupungin
maamerkin väliin. Itse tosin olin ehtinyt käydä siellä ai-
emmin. Nyt matkasimme Ipaneman rannan lähellä ole-
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ville rantakallioille, josta jatkoimme matkaa Barran os-
toskeskukseen ennen hotelleillemme palaamista. Päät-
täjäisseremonian jälkeen meille oli tarjolla eri alueille
tyypillisiä ruokalajeja ja tanssiesitys. Kyseessä oli ur-
baani versio Brasilian maaseudulla tähän aikaan vuo-
desta pidetystä juhlasta.

Joukkueemme oli Math Revenge -tyyliin myös järjes-
tänyt minulle ja Otelle tehtäviä paluulennolle. Olin
hieman epäurheilijamaisesti kaikesta valvomisesta lii-
an väsynyt tehtäviä miettimään, mutta Otelle niissä
riitti puuhaa. Kaiken kaikkiaan tämän vuoden kilpai-
lu oli hyvin onnistunut, miellyttävä ja lämminhenkinen
tapahtuma.

Kilpatehtävät

Ensimmäisen päivän tehtävistä ensimmäinen oli mel-
ko helppo, ja Suomi saikin siitä melkein täydet pisteet.
Toinen tehtävä oli vaativa funktionaaliyhtälötehtävä ja
kolmas tehtävä oli hyvin epätyypillinen, mutta mielen-
kiintoinen, kilpatehtävä. Joukkueemme parhaiten pär-
jännyt jäsen, Olli Järviniemi, sai toisen tehtävän en-
simmäisen osan ratkaistua. Kolmostehtävän osasi rat-
kaista täysin vain kaksi yli 600 osallistujasta ja vain
seitsemän osallistujaa sai siitä ollenkaan pisteitä, joten
se osoittautui huomattavasti odotettua hankalammaksi
tehtäväksi. Jotkut tosin olettivat, että haastava kakkos-
tehtävä olisi aiheuttanut sen, että monella osallistujalla
ei olisi ollut paljon aikaa sen ratkaisemiseen.

Tehtävä 1. Määritellään jokaista kokonaislukua a0 >
1 kohti sarja a0, a1, a2, . . . seuraavasti:

an+1 =
{ √

an, jos √an on kokonaisluku,
an + 3 muulloin,

kaikille n > 0. Määritä kaikki sellaiset luvun a0 arvot,
joita kohti on olemassa sellainen luku A, että an = A
äärettömän monella luvun n arvolla.

Vastaus: Kaikki kolmella jaolliset positiiviset koko-
naisluvut.

Ratkaisu. Koska luvun an+1 arvo riippuu ainoastaan
luvun an arvosta, niin jos an = am kahdelle eri posi-
tiiviselle kokonaisluvulle m ja n, muuttuu sarja jossain
vaiheessa jaksolliseksi. Tämän vuoksi riittää etsiä lu-
kuja a0, joille sarja muuttuu lopulta jaksolliseksi.

Väite 1. Jos an ≡ −1 (mod 3), niin am ei ole neliölu-
ku millekään m > n. Tästä seuraa, että sarja muuttuu
jossain vaiheessa aidosti kasvavaksi, joten se ei muutu
jaksolliseksi.

Todistus. Neliöluku ei voi olla muotoa −1 (mod 3), jo-
ten ehdosta an ≡ −1 (mod 3) seuraa, että an ei ole
neliöluku, joten an+1 = an + 3 > an. Tämän vuoksi
an+1 ≡ an ≡ −1 (mod 3), joten an+1 ei ole myöskään

neliöluku. Toistamalla väitettä saamme todistettua, et-
tä luvusta an eteenpäin mikään sarjan luku ei ole ne-
liöluku ja jokainen termi on suurempi kuin edellinen,
joten väite pätee. �

Väite 2. Jos an 6≡ −1 (mod 3) ja an > 9, niin on ole-
massa sellainen positiivinen kokonaisluku m > n, että
am < an.

Todistus. Olkoon t2 suurin neliöluku, joka on pienempi
kuin an. Koska an > 9, niin t ≥ 3. Ensimmäinen neliö-
luku sarjassa an, an + 3, an + 6, . . . on (t+ 1)2, (t+ 2)2

tai (t + 3)2. Siten on olemassa sellainen kokonaisluku
m > n, että am ≤ t+ 3 < t2 < an. �

Väite 3. Jos an ≡ 0 (mod 3), niin on olemassa sellainen
positiivinen kokonaisluku m > n, että am = 3.

Todistus. Ensin huomaamme, että sarjan määritelmän
perusteella kolmella jaollista lukua seuraa aina kolmel-
la jaollinen luku. Jos an ∈ {3, 6, 9}, niin sarja lopul-
ta seuraa jaksoa 3, 6, 9, 3, 6, 9, . . . Olkoon nyt an > 9
ja j sellainen positiivinen kokonaisluku, että aj :n arvo
on pienin joukon {an+1, an+2, . . .} arvo. Nyt on oltava
aj ≤ 9, sillä muutoin voimme käyttää väitettä 2 lukuun
aj ja saada ristiriidan luvun minimaalisuuden kanssa.
Tästä seuraa, että aj ∈ {3, 6, 9} ja todistus on valmis.
�

Väite 4. Jos an ≡ 1 (mod 3), niin on olemassa sellai-
nen positiivinen kokonaisluku m > n, että am ≡ −1
(mod 3).

Todistus. Sarjassa lukua 4 seuraa aina luku 2 ≡ −1
(mod 3), joten väite on tosi, kun an = 4. Jos an = 7,
niin seuraavat luvut ovat 10, 13, 16, 4, 2, . . . ja väite on
myös tosi. Kun an ≥ 10, valitsemme sellaisen posi-
tiivisen kokonaisluvun j > n, että aj :n arvo on jou-
kon {an+1, an+2, . . .} pienin arvo, joka sarjan määritel-
män perusteella koostuu luvuista, jotka eivät ole kol-
mella jaollisia. Oletetaan, että aj ≡ 1 (mod 3). Täl-
löin väitteen 2 ja luvun aj minimaalisuuden perusteel-
la on oltava aj ≤ 9. Tästä seuraa, että aj ∈ {4, 7},
joten am = 2 < aj jollekin m > j, mikä on ristiriidas-
sa luvun aj minimaalisuuden kanssa. Siten on oltava
aj ≡ −1 (mod 3). �

Edellä olevista väitteistä seuraa, että jos a0 on lu-
vun 3 monikerta, niin sarja lopulta päätyy jaksoon
3, 6, 9, 3, 6, 9, . . . Jos a0 ≡ −1 (mod 3), niin sarja on
aidosti kasvava. Jos taas a0 ≡ 1 (mod 3), niin sarjas-
ta tulee lopulta aidosti kasvava. Siten sarja on lopulta
jaksollinen, jos ja vain jos a0 on luvun 3 monikerta.

Tehtävä 2. Olkoon R reaalilukujen joukko. Määritä
kaikki sellaiset funktiot f : R→ R, että kaikille reaali-
luvuille x ja y pätee

f (f(x)f(y)) + f(x+ y) = f(xy).

Vastaus: On olemassa kolme ratkaisua: f(x) ≡ 0,
f(x) = x− 1 ja f(x) = 1− x.
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Ratkaisu. Tarkistamalla huomaamme helposti, että
ylläolevat funktiot toteuttavat tehtävän ehdot. Näyt-
tääksemme, että nämä ovat ainoat ratkaisut, huoma-
taan ensin, että jos f(x) on tehtävän ratkaisu, niin
myös −f(x) on ratkaisu. Siten voimme olettaa, että
f(0) ≤ 0. Osoitamme, että joko f on nollafunktio tai
f(x) = x− 1 kaikille x ∈ R.

Kiinnitettyä lukua x 6= 1 kohden voimme valita sellai-
sen luvun y ∈ R, että x + y = xy ⇔ y = x

x−1 , jolloin
saamme alkuperäisen yhtälön muotoon

f

(
f(x) · f

(
x

x− 1

))
= 0 (x 6= 1). (1)

Sijoittamalla tähän yhtälöön x = 0 päättelemme, että
yhtälöllä on ainakin yksi nollakohta, f(0)2:

f
(
f(0)2) = 0. (2)

Tarkastelemme kahta eri vaihtoehtoa (muistetaan, että
f(0) ≤ 0):

Tapaus 1: f(0) = 0. Sijoittamalla y = 0 alkuperäiseen
yhtälöön saamme ratkaisun

f(f(x)f(0)) + f(x) = f(0)⇒ f(x) = 0 kaikille x ∈ R.

Tapaus 2: f(0) < 0. Aloitamme seuraavalla väitteellä:

Väite 1.

f(1) = 0, f(a) = 0⇒ a = 1, f(0) = −1.

Todistus. Meidän on osoitettava, että 1 on funktion f
ainoa nollakohta. Ensin todetaan, että funktiolla on ai-
nakin yksi nollakohta ehdon (2) nojalla. Jos a 6= 1, niin
sijoittamalla x = a yhtälöön (1) saamme f(0) = 0,
mikä on ristiriidassa oletuksemme kanssa. Siten ehdos-
ta (2) seuraa, että (f(0))2 = 1. Koska oletimme, että
f(0) < 0, niin on oltava f(0) = −1.

Sijoittamalla y = 1 alkuperäiseen yhtälöön saamme

f(f(x)f(1)) + f(x+ 1) = f(x)
⇔ f(0) + f(x+ 1) = f(x)
⇔ f(x+ 1) = f(x) + 1 (x ∈ R).

Induktiolla saamme helposti todistettua, että

f(x+ n) = f(x) + n (x ∈ R, n ∈ Z). (3)

Nyt esitämme seuraavan väitteen.

Väite 2. f on injektio.

Todistus. Oletetaan, että f(a) = f(b), missä a 6= b.
Tällöin ehdon (3) nojalla kaikille N ∈ Z pätee

f(a+N + 1) = f(b+N) + 1.

Valitaan mikä tahansa kokonaisluku N < −b; tällöin
on olemassa x0, y0 ∈ R, joille x0 + y0 = a + N + 1,
x0y0 = b + N . Koska a 6= b, niin x0 6= 1 ja y0 6= 1.
Sijoittamalla x0 ja y0 alkuperäiseen yhtälöön saamme
ehdon (3) ja väitteen 1 avulla

f(f(x0)f(y0)) + f(a+N + 1) = f(b+N)
⇔ f(f(x0)f(y0)) + 1 = 0
⇔ f(f(x0)f(y0) + 1) = 0
⇔ f(x0)f(y0) = 0.

Väitteen 1 nojalla f(x0) 6= 0 ja f(y0) 6= 0, sillä x0 6= 1
ja y0 6= 1, mikä on ristiriita. �

Nyt loppu on jo lähellä. Mille tahansa t ∈ R sijoitetaan
(x, y) = (t,−t) alkuperäiseen yhtälöön, jolloin väittees-
tä 1 ja ehdosta (3) saadaan

f(f(t)f(−t)) + f(0) = f(−t2)
⇔ f(f(t)f(−t)) = f(−t2) + 1
⇔ f(f(t)f(−t)) = f(−t2 + 1)
⇔ f(t)f(−t) = −t2 + 1,

sillä f on injektio.

Samoin sijoittamalla (x, y) = (t, 1 − t) alkuperäiseen
yhtälöön saamme väitteen 1 ja funktion f injektiivi-
syyden avulla yhtälön

f(f(t)f(1− t)) + f(1) = f(t(1− t))
⇔ f(f(t)f(1− t)) = f(t(1− t))
⇔ f(t)f(1− t) = t(1− t).

Koska ehdon (3) nojalla f(1− t) = 1 + f(−t), niin

f(t)f(1− t) = t(1− t)
⇔ f(t)(1 + f(−t)) = t(1− t)
⇔ f(t) + (−t2 + 1) = t(1− t)
⇔ f(t) = t− 1,

minkä halusimmekin todistaa.

Tehtävä 3. Metsästäjä ja näkymätön jänis pelaavat
peliä euklidisella tasolla. Jäniksen aloituspiste A0 ja
metsästäjän aloituspiste B0 ovat samat. Kun peliä on
pelattu n−1 kierrosta, jänis on pisteessä An−1 ja met-
sästäjä on pisteessä Bn−1. Pelin n. kierroksella tapah-
tuu kolme asiaa seuraavassa järjestyksessä:

(i) Jänis siirtyy näkymättömänä johonkin pisteeseen
An, jolle etäisyys pisteiden An−1 ja An välillä on
tasan 1.

(ii) Jäljityslaite raportoi pisteen Pn metsästäjälle. Ai-
noa asia, minkä jäljityslaite takaa metsästäjälle, on
että etäisyys pisteiden Pn ja An välillä on korkein-
taan 1.

(iii) Metsästäjä siirtyy näkyvästi johonkin pisteeseen
Bn, jolle etäisyys pisteiden Bn−1 ja Bn välillä on
tasan 1.
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Onko metsästäjän aina mahdollista valita siirtonsa si-
ten, että riippumatta siitä, miten jänis liikkuu, ja siitä,
mitkä pisteet jäljityslaite raportoi, hän voi 109 kierrok-
sen jälkeen olla varma, että etäisyys hänen ja jäniksen
välillä on korkeintaan 100?

Vastaus: Metsästäjälle ei ole olemassa toimivaa stra-
tegiaa. Jänis ”voittaa”.

Ratkaisu. Jos vastaus olisi ”kyllä”, niin metsästäjällä
olisi strategia, joka ”toimisi” riippumatta siitä, miten
jänis liikkuu tai missä jäljityslaitteen pisteet Pn esiin-
tyvät. Osoitamme, että jos jäljityslaite antaa tarpeeksi
huonoja sijainteja, niin metsästäjällä ei ole strategiaa,
joka takaisi, että hänen ja jäniksen etäisyys pysyisi pie-
nempänä kuin 100, kun peliä pelataan 109 kierrosta.

Olkoon dn etäisyys metsästäjän ja jäniksen välillä, kun
peliä on pelattu n kierrosta. Jos dn ≥ 100 mille ta-
hansa n < 109, niin jänis on tietysti jo voittanut; sen
tarvitsee vain kulkea suoraan poispäin metsästäjästä,
ja etäisyys pysyy vähintään 100 yksikössä siitä lähtien.

Osoitamme nyt, että kun dn < 100, niin riippumat-
ta metsästäjän strategiasta, jänis pystyy lisäämään lu-
kua d2

n ainakin 1
2 verran jokaisen 200 kierroksen jäl-

keen (jos vain jäljityslaitteen pisteet ovat tarpeeksi hy-
viä jänikselle). Näin d2

n saavuttaa luvun 104 korkein-
taan 2 · 104 · 200 = 4 · 106 < 109 kierroksen kuluessa ja
jänis voittaa.

Oletetaan, että metsästäjä on pisteessä Bn ja jänis pis-
teessä An. Oletetaan jopa, että jänis paljastaa sijaintin-
sa tällä hetkellä metsästäjälle (tämän oletuksen perus-
teella voimme sivuuttaa jäljityslaitteen aiempien pis-
teiden historian). Olkoon r pisteiden Bn ja An kaut-
ta kulkeva suora ja Y1 ja Y2 pisteitä, jotka ovat tasan
etäisyyden 1 päässä suorasta r ja 200 yksikköä pistees-
tä An, kuten alla olevassa kuvassa.

Jäniksen suunnitelma on yksinkertaisesti valita toinen
pisteistä Y1 ja Y2 ja hyppiä 200 kierrosta suoraan sitä
kohti. Koska kaikki hypyt sijaitsevat korkeintaan etäi-
syydellä 1 suorasta r, on mahdollista, että kaikki jälji-
tyslaitteen antamat sijainnit ovat suoralla r. Erityisesti
metsästäjällä ei ole menetelmää tässä tapauksessa pää-
tellä, valitsiko jänis pisteen Y1 vai Y2.

Tarkastelemalla näitä jäljityslaitteen pisteitä, mitä te-
kee metsästäjä? Jos metsästäjän strategia kehottaa
häntä menemään suoraan oikealle, hän päätyy pistee-
seen B′ kuvassa. Metsästäjällä ei ole parempaakaan

vaihtoehtoa. 200 kierroksen jälkeen hän päätyy aina
pisteen B′ vasemmalle puolelle. Jos hänen strategian-
sa vie hänet suoran r yläpuolelle, hän päätyy kauem-
mas pisteestä Y2; jos hän päätyy suoran r alapuolel-
le, hän päätyy kauemmas pisteestä Y1. Toisin sanottu-
na riippumatta metsästäjän valitsemasta strategiasta
hän ei voi koskaan varmistaa, että hänen etäisyyten-
sä jäniksestä 200 kierroksen jälkeen olisi pienempi kuin
y = B′Y1 = B′Y2.

Arvioidaksemme lukua y2 valitsemme pisteen Z, joka
on janan Y1Y2 keskipiste ja pisteen A′, joka on 200 yk-
sikköä oikealle pisteestä An ja määritämme ε = ZA′

(huomaa, että B′A′ = dn). Tällöin

y2 = 1 + (B′Z)2 = 1 + (dn − ε)2,

missä

ε = 200−AnZ = 200−
√

2002 − 1

= 1
200 +

√
2002 − 1

>
1

400 .

Erityisesti ε2 + 1 = 400ε, joten

y2 = d2
n − 2εdn + ε2 + 1 = d2

n + ε(400− 2dn).

Koska ε > 1
400 ja oletimme, että dn < 100, niin tämä

osoittaa, että y2 > d2
n + 1

2 . Siten, kuten väitimmekin,
näillä jäljityslaitteen pisteillä jänis voi saavuttaa etäi-
syyden d2

n+200 > d2
n + 1

2 metsästäjästä riippumatta.
Jänis voittaa. �

Toisen päivän tehtävistä nelostehtävä oli kohtuullisen
helppo geometrian tehtävä, jonka Olli Järviniemi sai
ratkaistua. Osa muista Suomen edustajista sai siitä
irtopisteitä. Koordinaattorit löysivät tähän tehtävään
runsaan määrän erilaisia ratkaisuja. Viides ja kuudes
tehtävä olivat kumpikin haastavia. Eräs kollega yritti
viittä tai kuutta erilaista induktiotodistusta viidenteen
tehtävään, jotka melkein toimivat, mutta eivät kuiten-
kaan johtaneet tulokseen. Vaikutti siltä, että monen
maan kilpailijat menivät samaan ”ansaan”, eivätkä tul-
leet yrittäneeksi epäonnistuneiden induktiotodistusten
jälkeen muita lähestymistapoja.

Tehtävä 4. Olkoot R ja S sellaisia ympyrän Ω eri pis-
teitä, että RS ei ole ympyrän Ω halkaisija. Olkoon `
ympyrän Ω tangenttisuora pisteessä R. Piste T on sel-
lainen, että S on janan RT keskipiste. Piste J valitaan
ympyrän Ω lyhyemmältä kaarelta RS siten, että kol-
mion JST ympäri piirretty ympyrä Γ leikkaa suoran `
kahdessa eri pisteessä. Olkoon A ympyrän Γ ja suoran
` se leikkauspiste, joka on lähempänä pistettä R. Ol-
koon K suoran AJ ja ympyrän Ω toinen leikkauspiste.
Todista, että suora KT on ympyrän Γ tangentti.

Ratkaisu. Ympyröissä Ω ja Γ pätee ∠KRS =
∠KJS = ∠ATS. Toisaalta koska RA on ympyrän Ω
tangentti, niin ∠SKR = ∠SRA. Siten kolmiot ART ja
SKR ovat yhdenmuotoiset ja

TR

RK
= AT

SR
= AT

ST
.
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Viimeinen yhtälö yhdessä yhtälön ∠ATS = ∠KRT
osoittaa, että 4AST ∼ 4TKR, joten ∠SAT =
∠RTK. Tästä seuraa, että KT on ympyrän Γ tan-
gentti pisteessä T .

Tehtävä 5. Olkoon kokonaisluku N > 2 annettu.
N(N + 1) jalkapallon pelaajaa, joista mitkään kaksi
eivät ole yhtä pitkiä, seisovat rivissä. Sir Alex haluaa
poistaa tästä rivistä N(N − 1) pelaajaa siten, että jäl-
jelle jäävien 2N pelaajan suhteen seuraavat N ehtoa
pitävät:

(1) kukaan ei seiso kahden pisimmän pelaajan välissä,

(2) kukaan ei seiso 3. ja 4. pisimpien pelaajien välissä,

...

(N) kukaan ei seiso kahden lyhimmän pelaajan välissä.

Osoita, että tämä on aina mahdollista.

Ratkaisu. Jaetaan rivi N osioon, joissa jokaisessa on
N+1 vierekkäistä pelaajaa. Näytämme, miten jokaises-
ta osiosta poistetaanN−1 pelaajaa siten, että tehtävän
ehto toteutuu.

Ensin muodostamme (N + 1)×N -matriisin, jossa xi,j
on i:nneksi pisin pelaaja j:nnessä osiossa. Siten jokai-
nen matriisin sarake listaa pituudet yhden osion sisällä
järjestettynä alenevaan järjestykseen ylhäältä alas.

Järjestämme tämän matriisin uudelleen vaihtamalla
kokonaisia sarakkeita keskenään. Ensin varmistamme
sarakkeita vaihtamalla, että x2,1 = max{x2,i : i =
1, 2, . . . , N} (ensimmäinen sarake sisältää toisen ri-
vin korkeimman pituuden. Kun ensimmäinen sarake
on kiinnitetty, tehdään sellainen vaihto, että x3,2 =
max{x3,i : i = 2, . . . , N} (toinen sarake sisältää kol-
mannen rivin pisimmän henkilön, poisluettuna ensim-
mäinen sarake). Askeleella k (k = 1, 2, . . . , N − 1)
vaihdamme sarakkeilta luvusta k lukuun N siten, että
xk+1,k = max{xi,k : i = k, k + 1, . . . , N} ja päädymme
allaolevan muotoiseen järjestykseen:

x1,1 x1,2 x1,3 · · · x1,N−1 x1,N
∨ ∨ ∨ ∨ ∨

x2,1 > x2,2 x2,3 · · · x2,N−1 x2,N
∨ ∨ ∨ ∨ ∨
x3,1 x3,2 > x2,3 · · · x3,N−1 x3,N
∨ ∨ ∨ ∨ ∨
...

...
...

. . .
...

...
∨ ∨ ∨ ∨ ∨
xN,1 xN,2 xN,3 · · · xN,N−1 > xN,N
∨ ∨ ∨ ∨ ∨

xN+1,1 xN+1,2 xN+1,3 · · · xN+1,N−1 xN+1,N

Nyt teemme rohkean valinnan: poistetaan alkuperäi-
sestä rivistä kaikki paitsi ne, joiden pituudet ovat

x1,1 > x2,1 > x2,2 > x3,2 > · · ·
> xN,N−1 > xN,N > xN+1,N .

Tietysti pelaajat eivät välttämättä ole rivissä juuri täs-
sä järjestyksessä. Meidän on vielä tarkistettava, että
jokainen pari (xk,k;xk+1,k) pysyy vierekkäin tässä uu-
dessa rivissä. Henkilöt xk,k ja xk+1,k kuuluvat kuiten-
kin samaan peräkkäisen N + 1 henkilön sarakkeeseen,
ja kaikki henkilöt, jotka voisivat seistä näiden kahden
välissä, on jo poistettu rivistä.

Tehtävä 6. Järjestetty kokonaislukupari (x, y) on pri-
mitiivinen piste, jos lukujen x ja y suurin yhteinen te-
kijä on 1. Olkoon S annettu äärellinen primitiivisten
pisteiden joukko. Todista, että on olemassa sellainen
positiivinen kokonaisluku n ja sellaiset kokonaisluvut
a0, a1, . . . , an, että jokaiselle pisteelle (x, y) ∈ S pätee

a0x
n+a1x

n−1y+a2x
n−2y2+· · ·+an−1xy

n−1+anyn = 1.

Ratkaisu. Määritelmä: Astetta n oleva homogeeninen
polynomi on polynomi, joka ei ole identtisesti nolla ja
on muotoa

f(x, y) = a0x
n + a1x

n−1y + a2x
n−2y2 + · · ·

+ an−1xy
n−1 + any

n.

Aluksi toteamme, että riittää löytää polyno-
mi f(x, y), jolle f(x, y) = ±1, sillä tällöin
f2(x, y) = 1. Merkitään primitiivisiä pisteitä lu-
vuilla (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn). Jos jotkut kak-
si primitiivistä pistettä (xi, yi) ja (xj , yj) kulkevat
saman origon kautta kulkevan suoran kautta, niin
(xj , yj) = (−xi,−yi), sillä kummallakaan parilla ei
ole yhteisiä tekijöitä. Tällöin f(xj , yj) = ±f(xi, yi), jo-
ten voimme olettaa, että mitkään kaksi pistettä eivät
ole samalla origon kautta kulkevalla suoralla.

Tarkastellaan tehtävän ehdon toteuttavia polynomeja
li(x, y) = yix− xiy ja määritellään

gi(x, y) =
∏
j 6=i

lj(x, y).
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Nyt li(xj , yj) = 0, jos ja vain jos j = i, koska jokaisella
origon kautta kulkevalla suoralla on vain yksi primitii-
vinen piste. Siten gi(xj , yj) = 0 kaikille j 6= i. Määri-
tellään ai = gi(xi, yi) ja huomataan, että ai 6= 0.

Huomataan, että gi(x, y) on astetta n − 1 oleva poly-
nomi, jolla on seuraavat ominaisuudet:

1. gi(xj , yj) = 0, jos j 6= i.

2. gi(xi, yi) = ai.

Mitä tahansa N ≥ n − 1 kohti on olemassa astetta
N oleva polynomi, joka toteuttaa nämä ominaisuudet.
Olkoon erityisesti Ii(x, y) astetta 1 oleva homogeeni-
nen polynomi, jolle Ii(xi, yi) = 1, joka on olemassa,
koska s.y.t.(xi, yi) = 1. Tällöin Ii(x, y)N−(n−1)gi(x, y)
toteuttaa molemmat edellä mainitut ominaisuudet ja
on astetta N .

Nyt tehtävän väite voidaan muokata seuraavaan muo-
toon:

Väite: Mille tahansa positiiviselle kokonaisluvulle a on
olemassa homogeeninen kokonaislukukertoiminen po-
lynomi fa(x, y), joka on vähintään astetta 1 ja jol-
le fa(x, y) ≡ 1 (mod a) kaikille pareille (x, y), joille
s.y.t.(x, y) = 1.

Tarkistaaksemme, että tämä väite todistaa tehtävän,
valitaan sellainen a, joka on pienin yhteinen tekijä lu-

vuille ai (1 ≤ i ≤ n). Valitaan fa samoin kuin väittees-
sä, valitaan jokin aste fa(x, y)k, jonka aste on vähin-
tään n− 1, ja vähennetään tarvittavat luvun gi moni-
kerrat, jotta saamme halutun polynomin.

Todistamme väitteen jakamalla luvun a tekijöihin. Jos
a on alkuluvun potenssi (a = pk), niin voimme valita
joko:

• fa(x, y) = (xp−1 + yp−1)θ(a), jos p on pariton;

• fa(x, y) = (x2 + xy + y2)θ(a), jos p = 2.

Oletetaan nyt, että a on mielivaltainen positiivinen ko-
konaisluku, jolle a = q1q2 · · · qk, missä luvut qi ovat kes-
kenään yhteistekijättömiä alkulukujen potensseja. Ol-
koot fqi

juuri muodostetut polynomit ja Fqi
näiden po-

tenssit, joilla on kaikilla sama aste. Huomataan, että

a

qi
Fqi(x, y) ≡ a

qi
(mod a)

kaikille (x, y), joille s.y.t.(x, y) = 1. Bézout’n lemman
perusteella luvuille a

qi
on olemassa kokonaislukukertoi-

minen lineaarinen yhdistelmä, jonka summa on 1. Si-
ten on olemassa lineaarinen yhdistelmä funktioita Fqi

siten, että Fqi
(x, y) ≡ 1 (mod a) kaikille (x, y), joille

s.y.t.(x, y) = 1; tämä polynomi on homogeeninen, sillä
kaikilla funktioilla Fqi

on sama aste.

Solmun matematiikan verkkosanakirja

Solmun matematiikan verkkosanakirja on osoitteessa

http://matematiikkalehtisolmu.fi/sanakirja/a.html

Sanakirjassa selitetään käsitteitä ja annetaan niiden yhteyksiä sekä käännökset
englanniksi. Sanakirjan sisältöä ja tekniikkaa koskevia kommentteja voi lähettää
osoitteeseen

toimitus at matematiikkalehtisolmu piste fi

http://matematiikkalehtisolmu.fi/sanakirja/a.html
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Solmun ongelmapalsta

Koska tämänkertaisessa Solmussa riittää varmasti rat-
kaisuja luettavaksi pitkässä matematiikkaolympiaju-
tussa, jätetään tällä kertaa pulmapalstalta kaikki rat-
kaisut pois. Suureen osaan aiemmin ilmestyneitä teh-
täviä voi siis yhä lähettää ratkaisuja. Mikään ei tieten-
kään estä lähettämästä ratkaisua sellaiseenkin tehtä-
vään, jonka ratkaisu on jo julkaistu. Jos uusi ratkai-
su on nätti ja aidosti erilainen kuin aiemmin julkaistu,
julkaisemme toki toisenkin ratkaisun mielellämme.

Numeron 2018/1 pulmapalstan materiaalit (tehtäväeh-
dotukset ja ratkaisut) toivotaan vuoden 2017 loppuun
mennessä osoitteeseen aernvall@abo.fi.

Tehtävät

Tehtävä 1. (Ehdottanut Meea Kolehmainen) Ääret-
tömän suuri lattia on laatoitettu neliönmuotoisilla laa-
toilla, jotka ovat kooltaan metri kertaa metri. Jokainen
piste, jossa neljä laattaa kohtaavat, on merkitty punai-
sella.

Lisäksi on olemassa ääretön kasa laattoja. Laatat ei-
vät välttämättä ole samanmuotoisia. Laatat kuitenkin
täyttävät seuraavat ehdot:

a) Kaikki laatat ovat keskenään samankokoisia pinta-
alaltaan ja yhden laatan pinta-ala on jokin positiivi-
nen luku A.

b) Jokainen yksittäinen laatta mahtuu ympyrän sisään,
jonka säde on 10 metriä.

c) On mahdollista peittää koko äärettömän suuri lat-
tia kasan laatoilla niin, että jokainen laatta peittää
täsmälleen yhden punaisen pisteen. Yksikään piste
ei kuitenkaan ole laatan reunalla.

Mitkä ovat luvun A mahdollisia arvoja?

Tehtävä 2. (Ehdottanut Osmo Huhtala) Kaksi ym-
pyrää leikkaavat toisensa siten, että niiden leikkauksen
pinta-ala on 50. Ympyrät ovat eri kokoisia, ja tiedetään,
että pienemmän ympyrän pinta-ala on 100 ja että suu-
remman ympyrän keskipiste on pienemmän ympyrän
kehällä. Mikä on suuremman ympyrän pinta-ala?

Tehtävä 3. (Mukaelma vanhasta meksikolaisesta kil-
pailutehtävästä) Väärennetyn rahan kasassa on setelei-
tä, joiden arvot ovat 1, 2, 3, . . . , 10 euroa. Jokaista se-
teliä on täsmälleen yksi kappale. Setelit jaetaan niin,
että Anna saa 16 euroa, Bruno 4 euroa, Ceasar 7 euroa,
Daavid 11 euroa ja Eeva 17 euroa. Keiden kaikkien on
mahdollista saada kuuden euron seteli?

Tehtävä 4. (Vanha britannialainen kilpailutehtävä) Ii-
sakilla on valtava määrä punaisia, valkoisia ja sinisiä
pelinappuloita. Hän asettaa niitä 8 × 8-shakkilaudan
ruutuihin niin, että laudan jokaisessa ruudussa on peli-
nappula. Kummanlaisia mahdollisuuksia on enemmän,
sellaisia, joissa punaisia nappuloita on parillinen vai pa-
riton määrä?
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Rinkulan pistemäärä

Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Åbo Akademi

Jos tasoon piirtää origokeskiset ympyrät, joiden säteet
ovat r ja r + 1, missä r on epänegatiivinen kokonais-
luku, niin kuinka monta kokonaislukukoordinaattista
pistettä sijaitsee siinä alueessa, joka kuuluu isompaan
ympyrään, mutta ei pienempään, eli miten moni koko-
naiskoordinaattinen piste (x, y) sijaitsee alueessa, jonka
etäisyys origosta on yli r mutta korkeintaan r + 1?

Jos siis vaikkapa r = 0, niin kysymys on pisteistä (x, y),
joilla

0 <
√
x2 + y2 ≤ 1.

Näitä ovat (±1, 0) ja (0,±1), eli neljä kappaletta.

Kysymyksen voi myös muotoilla toisin: Kuinka mon-
ta kokonaislukukoordinaattista pistettä on vaikkapa r-

säteisessä ympyrässä? Ympyrän ala on πr2, mutta kas-
vaako pisteiden määrä ympyrässä samaan tahtiin kuin
ala?

Palataan nyt takaisin renkaisiin. Luonnollinen ajatus
olisi, että pisteiden määrä olisi verrannollinen renkaan
alaan, mutta kysymys on kokonaislukupisteistä. Voisi-
ko olla olemassa joitain tosi epäoptimaalisia rinkuloi-
ta, joille pisteitä ei juurikaan osuisi? Vastavuoroisesti
jotain tosi suosittuja renkaita, jonne kaikki pisteet ha-
luaisivat kokoontua?

Tätä voi aluksi laskea:

r r + 1 rinkulan ala pisteet
0 1 π ≈ 3,14 4
1 2 3π ≈ 9,42 8
2 3 5π ≈ 15,71 16
3 4 7π ≈ 21,99 20
4 5 9π ≈ 28,27 32
5 6 11π ≈ 34,56 32
6 7 13π ≈ 40,84 36
7 8 15π ≈ 47,12 48
8 9 17π ≈ 53,41 56
9 10 19π ≈ 59,69 64
10 11 21π ≈ 65,97 60

Selvästi pisteiden määrä on pääpiirteittäin kasvava,
mutta ei koko ajan. Lisäksi keskimäärin kasvu on mel-
ko maltillista, eikä esimerkiksi neliöön verrannollista.
Vähän pidemmälle laskemalla ja pisteet plottaamalla
näyttää kuva tältä:
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Kuvan perusteella kasvu näyttää olevan pääpiirteittäin
lineaarista. Ainakaan tähän mennessä ei suuria poik-
keuksia ole ilmentynyt. Ennen kuin mennään lauseisiin
ja todistuksiin, vilkaistaan vertailun vuoksi kuvaa ym-
pyrän pisteiden määrästä:

Tämä näyttää puolestaan kovasti paraabelilta. Tämä
itse asiassa on myös totuus. Todistetaan seuraava tulos
ympyrän pistemäärälle:

Lause. Sellaisten kokonaislukupisteiden määrä, joi-
den etäisyys origosta on korkeintaan r, on vähin-
tään π

(
r − 1√

2

)2
= πr2 −

√
2rπ + π

2 ja korkeintaan

π
(
r + 1√

2

)2
= πr2 +

√
2rπ + π

2 .

Todistus. Jos jokaisen kokonaislukupisteen ympärille
piirtää sellaisen neliön, jonka keskipiste annettu piste
on, ja jonka sivun pituus on yksi, tulee koko taso laatoi-
tetuksi näillä ruuduilla, eli näiden ruutujen sisäpisteet
eivät mene päällekkäin, mutta toisaalta jokainen tason
piste kuuluu johonkin ruutuun. Kas näin:

Ruudun ala on yksi ja ruudun keskipisteen ja kärjen
etäisyys on√(

1
2

)2
+
(

1
2

)2
=
√

1
2 = 1√

2
.

Jos siis piste kuuluu ympyrään, niin koko pisteen oma
ruutu sisältyy varmasti sellaiseen ympyrään, jonka sä-
de on r + 1√

2 .

Siispä r+ 1√
2 -säteisen ympyrän alan on pakko olla suu-

rempi kuin pisteiden lukumäärä. Tällaisen ympyrän ala
on

π

(
r + 1√

2

)2
= πr2 +

√
2rπ + π

2 ,

eli yläraja on nyt todistettu.

Aivan samanlaisella argumentilla voi alarajaksi todis-
taa

π

(
r − 1√

2

)2
= πr2 −

√
2rπ + π

2 .

Nyt voikin arvioida renkaan pisteiden määrää:

Lause. Sellaisten kokonaislukukoordinaattisten pistei-
den lukumäärä, joiden etäisyys origosta on yli r, mutta
korkeintaan r + 1 on korkeintaan

(1 +
√

2)π(2r + 1).

Todistus. Aloitetaan ylärajasta. Isommassa ympyräs-
sä on korkeintaan

π

(
r + 1 + 1√

2

)2
= π(r + 1)2 +

√
2(r + 1)π + π

2

pistettä ja pienemmässä vähintään

π

(
r − 1√

2

)2
= πr2 −

√
2rπ + π

2 .

Näiden erotus on

π

(
r + 1 + 1√

2

)2
−π

(
r − 1√

2

)2
= (1+

√
2)π(2r+1).

Vastaava menetelmä soveltuu myös ellipsin kokonais-
lukukoordinaattisten pisteiden laskemiseen ja moneen
muuhunkin tilanteeseen. Tämä jätetään lukijalle har-
joitustehtäväksi.

Jutun ensimmäinen ja kaksi viimeistä kuvaa on piirret-
ty Geogebralla ja muut Sagella. Pistemäärät on lasket-
tu Sagella.
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